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Resum 

La Demarcació Alt Ter és part d’un dels 

moviments escoltes juvenils més importants 

del planeta. Els dissabtes a la tarda una part 

dels infants i joves de les comarques d’Osona 

i el Ripollès, s’uneixen per posar en pràctica 

el mètode escolta, fer la promesa de com 

volen esdevenir millors persones i treballar 

per projectes. Els valors són la base 

fonamental de les seves pràctiques educatives, 

i podem veure en elles diversos trets que 

caracteritzen l’educació en el lleure. La seva 

gran tasca ens duu a pensar en el benefici que 

ofereix als infants i joves que tenen 

l’oportunitat de viure les experiències que els 

hi brinda, i alhora ens fa reflexionar sobre els 

infants i joves que fins al moment no ho han 

pogut gaudir. La investigació que es realitza 

gira al voltant d’una anàlisi qualitativa per 

conèixer si és una entitat inclusiva on poden 

tenir cabuda tota la diversitat d’infants dels 

barris, poblacions i ciutats en les que tenen 

presència. 

 

Paraules claus:  

Educació inclusiva, diversitat, inclusió, 

educació en el lleure, comunitat, escoltisme. 

 

 

Abstract 

The Alt Ter Demarcation is part of one 

of the most important youth escort 

movements on the planet.  

On Saturdays in the afternoon, part of th

echildren, and also the young people fro

mthe counties of Osona and Ripollès, co

metogether to put into practice the meth

odof escorting, commit to being better 

people and work for projects.   

The values are the fundamental base of 

the educational practices that are carried 

out, in them you can see some 

characteristics of the education in the 

free time. The work they do leads us to 

think about the benefit it offers to 

children and young people who can 

participate in the opportunities it 

provides. At the same time, we also 

reflect on those who cannot enjoy this 

opportunity. That is why the research 

that is carried out is a qualitative 

analysis that seeks to know if it is an 

inclusive entity, which can 

accommodate the diversity of children 

found in neighborhoods, towns and 

cities where they affect. 

Keywords:  

Inclusive education, diversity, inclusion, 

education in leisure time, community, 

scouting.
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1. Introducció 
 

1.1 Motivació i justificació de la recerca 

Diversitat i inclusió en l’escoltisme a la Demarcació Alt Ter és un estudi que sorgeix per 

diverses raons.  A nivell personal el primer motiu que em va dur a escollir aquesta temàtica va 

ser l’accessibilitat que podia tenir a la informació sobre l’escoltisme. Ja fa uns anys que 

exerceixo com a monitora en un agrupament escolta de la població de Seva. Per tant, formo 

part de la Demarcació Alt Ter d’Osona on he tingut la oportunitat de coincidir amb altres 

monitors i persones que d’alguna manera es dediquen a l’àmbit i he pogut conèixer part de les 

seves praxis en l’àmbit de l’educació no formal. Aquest tret doncs ha implicat que pel que fa a 

l’àmbit de l’escoltisme pogués trobar les portes obertes per poder realitzar la recerca, fet que 

per a mi era rellevant a l’hora de pensar en el tema de recerca, l’accessibilitat.  

En el moment en que em vaig plantejar el treball també vaig aprofitar l’ocasió per aprendre 

quelcom nou. Malgrat que l’aprenentatge gairebé és inherent en el moviment, volia cercar 

alguna temàtica que no dominés prou i en volgués saber alguna cosa més, ja que per molt que 

enguany acabi el grau sé del cert que el camp d’aprenentatge que em queda per recórrer és 

molt ampli. Quan vaig haver de triar la temàtica just havia realitzat una assignatura que 

parlava una mica més sobre la diversitat i la inclusió. En acabar-la, tot i tenir la sensació 

d’haver aprés quelcom, vaig tenir també la sensació que era una temàtica molt àmplia de la 

qual abans de començar-la tenia poques nocions, i en acabar-la en tenia just les mínimes. Em 

va semblar prou interessant per aprofundir-hi en la recerca, de manera que en aquesta podia 

tenir accessibilitat bibliogràfica a la informació que necessitava, i se’m obrien les portes a 

profunditzar una mica més en l’àmbit de l’escoltisme. Conèixer una mica més sobre una de 

les fites que es planteja l’educació actualment, que n’és la inclusió.  

El punt de connexió entre ambdues temàtiques va sorgir a partir d’una de les ponències que es 

van realitzar en un curs de monitora de lleure que vaig fer per Minyons Escoltes i Guies de 

Catalunya a l’any 2017, on es parlava del repte inclusiu que es plantejava en l’àmbit de 

l’escoltisme i vam poder analitzar certs espais i activitats que podien resultar una barrera a la 

inclusió.  
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1.2 Justificació dels conceptes claus del tema de recerca del TFG  

Els conceptes claus de la recerca, a més de l’escoltisme, són els següents: educació inclusiva, 

diversitat, inclusió, educació en el lleure, comunitat. 

1. Educació inclusiva: és un terme que amb ell comporta diferents perspectives i 

metodologies, com també espais, que pot guiar l’anàlisi de les pràctiques educatives. 

2.  Diversitat: diversitat, en tant que és la característica més comuna de la població infantil a 

la comarca, i conseqüentment la població que es pot atendre des de l’escoltisme. 

3. Inclusió: és el terme principal a analitzar en la recerca. 

4. Educació en el lleure: serà l’escenari en el qual es realitzarà l’anàlisi.  

5. Comunitat: És un dels agents educatius i de canvi més rellevant per emprendre qualsevol 

procés educatiu, per difondre i reproduir certs valors, així doncs per prendre consciència i 

conscienciar. I indirectament es troba adherit a qualsevol temàtica social.  

 

 1.3 Pregunta de recerca 

La qüestió que em porta a realitzar aquesta recerca és si l’escoltisme a Osona, és un recurs 

d’educació en el lleure que pot atendre a la diversitat de població infantil i adolescent que 

trobem a la comarca?.  

Pensant en com l’escoltisme és un recurs d’educació no formal i d’oci per a la infància en la 

nostra comarca, el qual s’ofereix sense discriminació per a tothom, em vaig plantejar si a 

banda del ideari, els recursos i les activitats que es proposaven aconseguien aquest objectiu 

ésser possible. Cal esmentar que la pregunta de recerca que em plantejo no ha estat 

modificada des de la primera proposta de TFG que vaig elaborar.  
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1.4 Objectius específics  

Els objectius específics que em plantejo parteixen d’una qüestió més concreta a la pregunta de 

recerca principal i a partir d’aquesta s’elaboren, aquests són els següents: 

 Els espais on es desenvolupen les activitats, són espais inclusius? 

1. Analitzar els espais en els quals es duu a terme l’educació en el lleure per part dels 

agrupaments escoltes de la Demarcació Alt Ter. 

 

 Les activitats que es duen a terme, són activitats que fomenten la inclusió? 

 Hi ha igualtat d’oportunitats en els esdeveniments i activitats que es duen a terme? 

2. Analitzar les activitats que es duen a terme des dels agrupament escoltes.  

 

 La relació entre monitors i infants, fomenta la inclusió de tots els educands? 

 Des de l’equip de monitors és té en compte la igualtat d’oportunitats i la inclusió a 

l’hora de dur a terme les activitats? 

3. Observar la relació entre els educands i els monitors 

4. Identificar quins elements d’aquesta relació afavoreixen a la inclusió 

 

 Quins són els elements necessaris perquè es pugui dur a terme una educació inclusiva? 

5. Cercar els elements necessaris per poder posar en pràctica una educació inclusiva 

 

 Que pot aportat l’educació inclusiva a l’educació en el lleure?  
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MARC TEÒRIC 

2. Dret a l’educació 

El terme dret fa referència a la facultat de reclamar l’individu allò que li és degut, de fer allò 

que la llei no defèn, de tenir, demanar, usar, etc, allò que la llei o l’autoritat estableix a favor 

seu o li és permès, tal i com defineix l’Enciclopèdia Catalana. 

Si parlem de drets humans la definició se’ns eixampla una mica i trobem que parlem de les 

llibertats, facultats o reivindicacions bàsiques de les quals poden gaudir les persones pel 

simple fet de la seva condició humana, amb la finalitat de poder mantenir una vida digna. Els 

drets humans es posseeixen independentment de la situació administrativa, jurídica o legal del 

país o regió en el que habita, com també és independentment a factors o circumstàncies 

individuals com poden ser l’ètnia, la nacionalitat, entre d’altres. Tanmateix, com també es 

comparteix en la Declaració Universal dels drets humans, aquests són inalienables i inherents 

a la persona. En el moment en que parlem de drets de l’Infant ja tractem sobre drets positius 

davant la legislació, des del punt en que són inclosos en la Convenció dels drets Infants i 

Joves. La idea a la qual fem referència parla sobre el reconeixement de la dignitat inherent i 

dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana que són fonament de 

la llibertat, la justícia i la pau del món. Tal i com es té en compte amb els drets humans 

universals, els drets de la infància són independents a factors i circumstàncies individuals de 

l’infant com pot ser la raça, l’ètnia, religió, sexe, llengua, opinió política, situació econòmica, 

origen nacional o qualsevol altra condició. Per tant, són reconeguts de cara a tota la diversitat 

d’infants que trobem en les nacions que han signat els acords d’aquesta Convenció.  

És just en aquesta convenció on en l’article 28 s’estableix que l’infant té dret a l’educació, 

basant-se amb el principi d’igualtat d’oportunitats 

‘’de manera personalitzada d’acord amb allò que cada un necessita per assolir les fites de l’educació 

—que han de ser les mateixes per a tot l’alumnat—; és a dir, no s’han de repartir els recursos als 

alumnes a parts iguals, sinó que els recursos s’han de distribuir en funció de les necessitats 

educatives de cada alumne.’’                                 (Carbonell, 2012: 3) 

Es valora que aquest dret s’assoleixi progressivament, a partit de diferents mesures que es 

declinen en el mateix article.  
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El següent article que trobem que vetlla en vers aquest dret, concretament el 29, definex en 

quina direcció ha d’anar adreçada aquesta educació, factors que s’esmenten com el 

desenvolupament de les capacitats mentals i físiques de l’infant, valors com el respecte envers 

la família, la pròpia identitat i els valors nacionals del seu país i de la resta amb els que 

conviu. També parla sobre una educació que s’enfoca cap a la consciència de la 

responsabilitat en una societat lliure, amb competències de comprensió, tolerància i igualtat, 

com també es tracta la natura i la incidència que aquesta té en l’entorn de l’infant.  

Per últim trobem que el darrer article de la convenció es focalitza en els drets de l’infant en 

l’educació. Ho fa més en referència a l’educació no formal i informal, és l’article 31, on es 

reconeix el dret de l’infant al joc, les activitats d’esbarjo i participar lliurement en les 

activitats culturals i artístiques. En el segon apartat d’aquest mateix article s’estableix que els 

familiars o tutors legals han de respectar i promoure la participació de l’infant en activitats 

culturals, artístiques, recreatives o de lleure.  

2.1 Educació en el lleure 

‘’L’educació en el lleure forma part de l’educació no formal i es dirigeix als infants i joves, no 

obstant això, indirectament es treballa amb i per les famílies, monitors i la comunitat. Té una 

intencionalitat educativa, a partir d’un procés d’aprenentatge en el qual s’adquireixen uns 

coneixements que poden ser utilitzats com a recursos socioeducatius per a la vida quotidiana.    

L’educació en el lleure treballa a partir de la transmissió de valors, l’adquisició d’habilitats 

personals i el coneixement i descoberta de l’entorn amb la voluntat de formar persones actives, 

compromeses i crítiques amb la societat.  

Un dels objectius principals en el lleure és que el nen/a sigui protagonista de les activitats 

proposades permetent que tingui una experiència vivencial, buscant un aprenentatge 

significatiu.’’
1   

Al inici de la definició del concepte hem pogut detectar que l’educació en el lleure la veiem 

dins del context de l’educació no formal, per tant no trobem de menys plasmar una definició 

d’un dels autors de referència a la nostra comunitat que explica què és i en què consisteix 

l’educació formal: 

                                                             
1 Morral, A., Illa, L., Borrell, G., Garcia, M., Diaz, J. (2017), Definició: Educació en el lleure. Manuscrit 

inèdit. Treball de l’assignatura Recursos i Estratègies per a l’Educació en el Lleure. Universitat de Vic. 
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‘’Conjunto de procesos, medios e instituciones específica y diferencialmente diseñados en 

función de explícitos objetivos de formación o instrucción, que no estás directamente dirigidos 

a la provisión de les grados propios del sistema educativo reglado.’’  (Jaume Trilla, 1998: 30)   

Sobre el contingut teòric que recollim de l’educació en el lleure, podem veure que els autors 

més recurrents són Joaquim Franch, Jaume Trilla i Enric Puig. En aquest apartat veurem que 

l’autor de referència que hem escollit ha estat Franch i la seva obra El lleure com a projecte
2
, 

malgrat algunes idees les podrem veure contrastades amb les d’altres autors.  

De l’autor Joaquim Franch (2018) recollim les idees que va seguir per fer la seva obra El 

lleure com a projecte, i aquestes ens ajuden a construir un primer esquema sobre el que 

s’entén per educació en el lleure, des de la seva perspectiva: 

1) El lleure no és un concepte oposat al treball, conté aspectes amb els que s’hi oposa, com 

també n’hi ha que en comparteix. El que diferencia a ambdós conceptes és la relació amb 

l’objecte de l’activitat i el marc institucional en el que es duu a terme.  

2) El lleure no pot instituir-se per decret, conseqüentment perdria la seva essència. Les 

propostes que es realitzen poden recollir-se de fonts externes, però aquest demana que la 

institució o entitat on es realitzi creí un sentiment de pertinença i/o col·lectivitat des d’o els 

joves implicats puguin contrastar-se i puguin sentir-se identificats amb la proposta. 

El sentiment de pertinença és positiu, sempre que no faci l’efecte contrari generant la exclusió 

o aïllament del col·lectiu. La col·lectivitat i el sentiment que genera ha de permetre que 

s’interactuï amb altres entitats i estructures que treballin en educació en el lleure, per poder 

generar intercanvis. (Soler, 2002) 

3) L’espai on es dugui a terme la proposta ha de poder tenir una previsió de les situacions que 

es puguin generar a tres nivells: les relacions que es creïn, les activitats que es realitzin i 

l’anàlisi d’allò que viuen.  

4) L’educació del lleure és dels i per als joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot ser de cap altra manera- una educació que parteix dels 

joves. L’organització doncs ha de contemplar per una banda, els dinamismes que es donen 

                                                             
2
 La primera edició de l’obra és de l’any 1985 
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en les relacions entre els joves, com també el potencial de situacions, relacions i regulacions 

que es poden generar des d’aquest context.’’ ( Joaquim Franch, 2018: 67) 

5) Les propostes que vinguin des del marc institucional on es duu a terme la proposta han de 

vetllar perquè els joves puguin sentir-se part de la col·lectivitat. Alhora que aquestes han de 

partir de les realitats dels joves que es troben implicats.  

En aquest punt podríem incloure la idea que Trilla (1998) creu que diferencia l’educació 

formal i l’educació no formal. Ambdós àmbits d’educació es reflecteixen entre ells des del 

punt en que la finalitat és generar aprenentatges a partir d’uns objectius específics establerts 

prèviament. L’element que els diferencia fa referència als processos educatius que cada un 

utilitza, per una banda trobem el criteri metodològic en el qual cada una s’empara i l’altre el 

criteri estructural. Pel que fa al primer criteri, comenta que l’educació no formal en resum és 

aquell tipus d’educació que s’allunya d’alguns elements que s’han assignat a l’educació 

formal, entesa com l’escola tradicional. Pel que fa al criteri estructural, té a veure amb la 

vinculació de cada educació amb el sistema educatiu de cada govern, quina educació és 

establerta per el govern i quina no, però aquest criteri pot variar segons els canvis polítics. 

L’educació en el lleure té unes característiques pròpies que fan referència a la llibertat de 

relacions i de pertinença que es donen entre els joves, com també les intencionalitats amb les 

que es pensen i es duen a terme les activitats i les finalitats específiques sobre les quals es 

pretén modificar les realitats, o transformar-les. En un moment de l’obra esmentada l’autor 

declina quins són els aspectes que defineixen el temps lliure i esmenta quins són els que troba 

en consonància amb el temps de lleure, aquests són: determinats aspectes de la participació en 

la vida social, la satisfacció de les pròpies necessitats. És a partir d’aquestes observacions 

estableix quines són les condicions que des de la seva perspectiva ha d’assolir una intervenció 

d’educació en el lleure pensada en un context de tipus esplai. 

Les característiques esmentades ens vindrien a dir que aquelles persones que formen part d’un 

grup on es dóna l’educació en el lleure, hi són perquè volen ser-hi, de la mateixa manera que 

es relacionen entre ells perquè accepten aquesta relació, l’autor matisa en les possibles 

desavinences que poden donar-se en un grup d’infants.  

La institució que ofereix aquestes intervencions possibilita i facilita que els joves que en 

formen part puguin realitzar activitats que els hi interessin, això tenint en compte la diversitat 

d’interessos que es puguin generar en el grup, tenint en compte als membres com a individus 



8 
 

diversos. La consonància d’aquests factors ha de possibilitar que els joves a través de les 

activitats puguin manipular, explorar i transformar la realitat en la que es troben. 

 Pere Soler (2002), en un article que anomena ‘’El futur de l’educació en el lleure. Deu 

reflexions’’,  introdueix dues conclusions importants: en primer lloc esmenta la necessitat de 

donar més espais a projectes i iniciatives per als joves en educació en el lleure, en tant que la 

majoria que sorgeixen tendeixen a ser pensades per a la població infantil. En segon lloc, fa 

esment al fet que l’educació en el lleure sol ser pensada per un col·lectiu en concret, poden 

haver-hi institucions que treballen per a un col·lectiu amb una economia sostenible, i d’altres 

que es dirigeixen a un col·lectiu d’infants en risc. Com a proposta esmenta que seria 

interessant que es pogués veure l’educació en el lleure des d’una perspectiva integradora de la 

població, oferint doncs propostes d’educació en el lleure que englobessin la diversitat de la 

població, evitant-ne la fragmentació segons les seves característiques. 

 

2.1.1 Entitats que treballen per al lleure 

Les institucions o entitats que treballen per a l’educació en el lleure tenen uns trets essencials 

en comú que comparteixen entre elles, segons l’autor de referència. Aquests trets essencials es 

poden agrupar en quatre eixos principals: 

1r. L’entitat en qüestió genera un espai on poder realitzar i participar en l’entorn cultural 

quotidià. Això es en tant que aquest espai permet diversificar les formes de participació en la 

cultura i actua com a mecanisme de diversificació. Aquesta qüestió permet als membres que 

en formen part que puguin aprofitar el seu temps de lleure per donar resposta a les seves 

pròpies necessitats. 

2n. Les relacions interpersonals són un dels pilars que constitueixen el que és l’educació en el 

lleure, aquestes esdevenen com a essencials per als processos educatius que es donen.  

3r. El projectes i continguts a tractar sorgeixen dels propis joves, dels seus interessos i 

motivacions, ja bé siguin proposats per ells o pensats i plantejats per a ells. Implícit en aquest 

punt trobem que tanmateix l’expressió i el llenguatge a partir del qual s’elaboren els projectes, 

també pertany als propis joves.  
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4t. L’entitat vetlla perquè les experiències educatives siguin profundes i globals en la vivència 

dels infants.  

L’autor de referència que hem escollit per poder emmarcar el concepte d’educació en el 

lleure, Joaquim Franch, parlava d’uns certs dinamismes psicopedagògics que coincidien quan 

ens plantejàvem una projecte en el lleure, per a l’autor aquests dinamismes donaven eficàcia a 

la intervenció educativa i sorgint de la realitat dels propis infants, generaven la possibilitat de 

transformar aquestes realitats en propostes de relació, organització i d’anàlisi que podien 

construir col·lectivitats sòlides, emprenedores i crítiques. Aquests dinamismes eren 

concretament: el petit grup, les activitats, l’autogestió i l’anàlisi i la participació i progressió. 

A continuació els veurem concretats i especificats amb les característiques que l’autor els 

definia, i alhora ens serviran de marc de referència juntament amb el punt 4 per veure com a 

dia d’avui alguns es mantenen en la pràctica d’escoltisme de l’entitat Minyons Escoltes i 

Guies de Catalunya. 

 

2.1.2 El petit grup 

El petit grup és un dels elements que trobem presents en l’animació del temps lliure, gairebé 

és inevitable no trobar-la. Parlem de petit grup fent referència al marc de relació que els 

propis infants i joves es construeixen, sense la incidència dels adults, en funció d’afinitats, 

bones relacions que s’estableixen i atraccions mútues o unilaterals, per imaginar construir i 

generar els seus projectes en conjunt. Per explicar la seva universalitat i història l’autor fa 

referència a pedagogs que han deixat un llegat al llarg de la història i han dut a terme la seva 

pràctica educativa amb l’eix inicial dels petits grups, aquests són: Baden Powell en relació a 

les ‘’patrulles’’, Makarenko fent referència als ‘’destacaments’’ de la Colònia Gorki i la obra 

de Mètode de treball lliure en grups de  Roger Cousinet. 

Per fer-nos una idea general del que entenem per petit grup veiem que es podrien definir per 

les relacions de cara-a-cara entre els seus membres, que sovint genera seguretat de l’individu 

dins de la col·lectivitat, permetent així que es creï un primer nivell de relació primària. Els 

vincles d’amistat i entesa són primordials perquè aquests petits grups puguin tenir lloc, ja que 

com hem esmentat són grups que els mateixos infants elegeixen. En el cas que el petit grup ja 

tingui una durada vital de cert temps, un tret característic que també trobarem present pot ser 

la història col·lectiva i la construcció de la pròpia identitat del grup. Destaquem que el 
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sentiment de pertinença que es viu en el propi grup genera un contrast dels membres amb el 

defora, els elements i persones que es troben fora d’aquest petit grup, això limita el camp de 

relacions i generar una estructura de seguretat per als individus del grup. La identitat del grup 

també dóna la possibilitat tot sovint que aquest sigui governable pel que fa a les decisions i 

realitzacions d’activitats, com també en la resolució dels conflictes interns que puguin tenir. 

Per últim, el petit grup sovint acostuma a tenir formes de suport com símbols i llenguatge 

propi que reforça la seguretat i identitat d’aquest, com també dels seus membres.  

Ara bé, aquests trets naturals que sorgeixen quan es formen els petits grups l’autor ens 

comenta que cal preveure els conflictes que ens poden portar a la pràctica educativa quan 

s’està incidint des d’una entitat que treballa en el lleure. Entre els més comuns podem trobar 

la composició dels grups, pot ser un conflicte quan els propis joves escullen sempre el petit 

grup ja que involuntàriament es poden reproduir certs mecanismes presents en la nostra 

societat que generin desigualtats entre els membres que formen part del gran grup. Ara bé, 

partir dràsticament del criteri dels animadors també ens pot dur a perdre l’essència del petit 

grup, és per això que ens anima a trobar les sinèrgies que equilibrin el benestar dels joves en 

els petits grups que es creïn per treballar, com també l’equilibri adient per poder dur a la 

pràctica les intencionalitats educatives. La durada de la vida del grup també és un aspecte que 

cal preveure, tant en el gran grup com en els petits grups que poden sorgir d’aquest, per poder 

ajustar els interessos dels infants, per donar peu a la flexibilitat i garantir la comunicació i en 

treball en equip de tots els membres de la col·lectivitat en la mesura que sigui possible. La 

organització dels grups també és un conflicte a atendre, que dependrà de diferents variants, el 

cas es que en la mà del dinamitzador caurà la responsabilitat de preveure si es permet als 

joves que decideixin la seva pròpia organització deixant que genuïnament es generi 

l’estructura organitzativa. O bé, establir una criteris generals d’organització per a tots els 

petits grups igual de manera que la posada en comú en el gran grup pugui ser més àgil i 

productiva.  

 

2.1.3 Les activitats 

Les activitats que es presenten des de l’educació en el lleure estan caracteritzades per aquests 

diferents trets, en termes generals, permeten ser un espai on l’individu i el grup es pugui 

expressar; faciliten les formes de relació internes i externes del propi grup; permeten que es 

puguin manipular els aprenentatges perquè resultin significatius pels joves.  
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La pedagogia general explica que els infants s’interessen per allò que els envolta (persones, 

objectes i situacions) i en els jocs o activitats que ells elegeixen cerquen poder interpretar de 

manera coherent el món, vinculant-se als seus propis processos personals, per poder 

interpretar la seva realitzar i a ells mateixos. L’educació en el lleure doncs acaba cercant la 

manera de poder trobar les sinèrgies entre el tipus d’activitat que el caracteritza i els interessos 

dels joves perquè puguin donar-se aprenentatges significatius juntament amb una vinculació i 

interpretació de la seva realitat, dels seus interessos, tal i com podem veure en la següent cita 

de Trilla fent referència a aquest fet esmentat:  

‘’I, com a conseqüència, impliquen profundament cada individu i el conjunt de la 

col·lectivitat, els posen en situació de canvi personal i col·lectiu i n’impulsen una evolució 

en aquella direcció que s’intueix com a positiva.’’ (Franch, 2018: 108) 

La funció dels monitors i animadors doncs, pel que fa a la qüestió de les activitats, és de 

suport, la d’oferir els recursos i ajudar a la gestió d’aquesta perquè es pugui dur a terme, 

afegint-hi una finalitat educativa. Tenint present que un projecte o una activitat té com a fites 

que el grup es pugui expressar des de la seva essència, es pugui contrastar amb el món real i 

es realitzi.  

Per poder ‘’fer possible’’ aquestes activitats o projectes, l’autor cita tres nivells pels quals s’ha 

de passar prèviament: 

1. Descobrir: Cal descobrir el món dels infants i joves amb els que intervenim, per poder 

veure el món des de la seva mirada i buscar les maneres d’expressar-ho perquè a ells els hi 

pugui cridar l’atenció i comprendre-ho. 

2. Aprofundir: Si iniciem un projecte des d’un interès dels joves, hem de saber que aquest 

acostuma a tenir un caràcter immediat, per tant aprofundir ve a ser una qüestió que demana 

anar més enllà de la immediatesa, cercar els camins que puguin fer perdurar l’activitat en el 

temps, com podria ser assignar rols, tasques i responsabilitats. 

3. Amplificar el joc: Partir de la base del joc, d’una situació en la que ells se senten còmodes i 

realitzats, per mica en mica dur-lo portant al context real. 

Franch (1985) ens fa una diferenciació sobre els aspectes que sorgeixen del joc lliure i de les 

activitats dirigides o projectes, que podem veure com influeixen a les relacions entre els 

infants, als continguts als que s’arriba. Per exemple, sobre el contingut que es poden trobar, 
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podem veure que en les activitats i projectes els límits es veuen intervinguts pels monitors, no 

provenen dels propis nens com passaria amb el temps lliure. Això pot ajudar a generar un 

espai on els joves puguin superar les seves habilitats, puguin millorar la comunicació o 

puguin transformar una situació espontània en un projecte. Les regles del joc sorgirien d’un 

marc institucional treballat prèviament on sortirien valors com el de “compartir’’, es podrien 

preveure perquè aquestes s’ajustessin als desitjos de tots els joves i no sols d’alguns i els 

acords arribats entre els nens tindrien possibilitat de ser més consistents per haver passat per 

supervisió d’un adult. Una mica aquesta figura de moderadors també és la que es dóna en els 

conflictes, ja que davant d’aquests la presència de monitors i animadors pot ajudar a resoldre 

conflictes que en el joc lliure quedarien a l’aire o podrien fer concloure el joc, i 

conseqüentment ampliar el ventall de solucions que es poden trobar davant d’aquest. 

 

2.2 Educació Inclusiva 

L’educació inclusiva és un model d’educació que implica que tots el grup d’infants, joves i/o 

adults, depenent l’àmbit i institució educativa de la que parlem, puguin aprendre juntament, 

independentment de les seves característiques personals, físiques, psíquiques, socials, 

culturals, de sexe, entre d’altres. En l’educació inclusiva no hi ha cabuda per la discriminació 

de cap tipus envers les diferències que es poden presentar entre els individus, amb la finalitat 

així de garantir el dret de l’educació per a tots i a totes. La darrera idea exposada, la podem 

veure en mans de l’autor Efrèn Carbonell, que citem textualment: 

‘’L’educació inclusiva és un tema de drets humans. Els alumnes amb NEE tenen dret 

a ser membres dels mateixos grups, com qualsevol altre nen . Una educació 

segregada, per tant, restringeix aquest dret i limita les possibilitats per a 

l’autorealització.’’ (Carbonell, 2012: 63) 

El model d’educació del que parlem va més enllà del que s’entén per educació integradora, la 

qual fa referència a l’adaptació dels continguts educatius i estructures metodològiques a la 

diversitat d’infants. L’educació inclusiva es planteja una transformació de les estructures, el 

funcionament educatiu i la proposta pedagògica de la institució en qüestió, tal i com 

s’estableix en el document realitzat l’any 2001 anomenat Inclusión de niños con discapacidad 

en la escuela regular per UNICEF, UNESCO i Fundació Hineni. El discurs de Carbonell 

(2012) reforça aquesta idea en tant que explícita la importància d’establir un procés dinàmic i 
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d’interacció i xarxa de treball entre els diferents agents que es veuen implicats en aquest 

procés, amb la idea base de que tots creguin que els infants poden esdevenir aprenentatges 

significatius en les institucions educatives en les que es troben. Cal també que entre tots vegin 

la importància d’oferir suports, oportunitats adequades i la participació de tots ells en la 

millora de la qualitat d’aquests processos educatius, amb la finalitat de poder respondre a la 

diversitat de necessitats que es pot presentar en el grup de persones amb el que es treballa. Per 

últim, podem veure que l’autora Susan Bray Stainback (2001) fa constar  que l’educació 

inclusiva ha d’incloure pràctiques on tothom i en tots els aspectes hi tinguin cabuda i no sols 

això sinó que en aquestes pràctiques les persones es sentint respectades, realitzades i 

contribuents en la societat. 

La qüestió sobre la que tractem es fonamenta també amb base legislativa, començat per la 

Declaració Universal dels Drets Humans  (1948, art.1) on s’esmenta el dret a la llibertat i a 

igualtat de condicions pel que fa als drets humans i la dignitat, de tot individu, sense 

discriminacions. Com s’ha esmentat en el primer punt de la investigació (el dret a l’educació), 

veiem que també és en aquesta declaració on es recull que tot individu té dret a l’educació 

malgrat qualsevol condició personal i individual que pugui presentar. 

La Convenció dels Drets dels Infants (1989, art 23.3), com també la Convenció sobre els drets 

de les persones amb discapacitat (2007, art. 24), ambdues constatades per les Nacions Unides, 

coincideixen amb que els infants amb necessitats especials tenen dret de gaudir a l’accés a 

l’educació, com també dels serveis sanitaris, serveis de rehabilitació i els recursos adients per 

accedir al món laboral. Els serveis esmentats s’ofereixen amb la finalitat d’aconseguir la 

integració social i el desenvolupament individual, cultural i social de l’individu, en la mesura 

que sigui possible.  

En les decisions polítiques més actuals podem veure com a fonament de l’educació inclusiva 

que la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació, ja fa constar la importància de desenvolupar 

actuacions des del Departament d’Ensenyament basades en els principis d’inclusió, 

normalització, sectorització de serveis i atenció personalitzada. En el preàmbul d’aquest 

decret també fan constar la necessitat d’adequar els espais educatius amb finalitat d’atendre la 

diversitat de l’alumnat de manera que es pugui garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’accessibilitat a l’educació. Tanmateix, la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la 

infància i adolescència, en l’article 50 fa constar que tot l’alumnat amb condicions de 

vulnerabilitat té dret a gaudir d’un sistema d’educació inclusiu i accés a l’educació secundària 
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obligatòria sense condicions de discriminació per cap motiu, tal com la resta d’infants de la 

comunitat. La darrera llei esmentada comparteix amb la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que la 

responsabilitat d’una educació i una societat inclusiva, que doni peu a l’autonomia dels seus 

membres, eviti la discriminació i ofereixi les mateixes oportunitats per a tothom, és per part 

de tots els agents que intervenen.  

Per últim, una altra dada legislativa que sosté aquest model d’educació és el Decret 150/2017  

del sistema educatiu inclusiu, a Catalunya. Aquest sorgeix en base dels darrers esmentats i fa 

diferents avenços al darrer decret que regulava aquesta qüestió, del 1997. El nou decret, fa 

una evolució en la mirada d’inclusió obrint les portes d’aquesta més enllà de l’escola i 

referint-se a tots els marcs educatius on hom pot tenir accés. També vetlla perquè aquesta 

accessibilitat a l’educació no sols sigui per als infants i adolescents, sinó que vetlli per a totes 

les persones en totes les etapes de la vida, demanant així una canvi de model de societat 

enfocat a la inclusió. Aquesta demanada comporta doncs, i s’esmenta en el mateix decret, una 

corresponsabilitat i una coordinació de tots els serveis i recursos que atenen els diferents 

processos educatius de les persones.  

 

2.2.1 Sistemes de suport a l’educació inclusiva 

El paradigma dels suports a l’educació inclusiva neix a finals dels anys noranta, amb el decret 

legislatiu de 1997 que vetllava per l’atenció dels alumnes en situació discapacitat o condició 

de vulnerabilitat de manera que se’ls pogués atendre des de l’escola ordinària, decret del qual 

neix l’actual Decret del sistema educatiu inclusiu 150/2017, de 17 d’octubre. La idea dels 

paradigmes sorgeix amb l’objecte de transformar progressivament l’escola ordinària a escola 

inclusiva i anar cercant sinèrgies entre l’educació especial i l’educació tradicional per arribar a 

l’educació inclusiva. Els suports als quals fem referència pretenen ser adreçats als alumnes 

amb condició de discapacitat (lleugera, greu o servera) o amb necessitats educatives especials 

(NEE), els quals es troben amb certs obstacles personals o d’entorn. Aquests suports tenen la 

finalitat de ser intermitents, limitats, extensos o generalitzats i de tipus personals, 

metodològics i materials (Carbonell, 2012). 

Mesures i suport per a l’atenció dels infants 

Tal i com consta en el decret que s’ha utilitzat com a referència, les mesures per a l’atenció 

educatives són aquelles accions i actuacions que es donen des de les institucions educatives 
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dirigides a reduir els obstacles que s’oposen als processos d’aprenentatge i la participació dels 

alumnes, amb la finalitat de prevenir les dificultats d’aprenentatge i trobar les sinèrgies que 

afavoreixin a les capacitats dels alumnes dins dels contextos educatius. Tenint en compte que 

aquestes mesures s’han d’aplicar a tots els contextos educatius. 

Pel que fa als suports, fa referència a tots els recursos personals, metodològics i materials – 

inclosos els tecnològics-, com també els ajuts contextuals i comunitaris que les institucions o 

entitats educatives utilitzen amb la finalitat d’aconseguir les mesures que s’han preestablert, 

de manera que siguin efectives i assoleixin els objectius educatius. 

Les mesures i suports s’han de recollir en els Projectes Educatius de Centre (PEC) i en les 

normes de funcionament, en els termes que estableix el decret 150/2017, que són els següents: 

a) Han de garantir que els contextos escolars ofereixin les condicions d'aprenentatge 

necessàries per desenvolupar les fortaleses dels alumnes; vetllar per la seva 

vinculació amb els aprenentatges i el grup, i facilitar l'accés a l'aprenentatge i a la 

participació i assegurar el progrés de tots. 

b) Han de concretar-se en la programació general anual i avaluar-se en la memòria 

anual i en les programacions d'aula. 

c) Han de preveure el grau d'intensitat de suport que correspongui: mesures i suports 

universals, addicionals i intensius. 

Es vetlla que aquestes mesures i suports es puguin complementar de recursos i programes de 

suport. L’ampli ventall de mesures i suports que poden ser necessaris per poder donar resposta 

a aquest fet, esdevé la classificació entre tipus universal, addicional i intensiu.  

2.2.2 Tipologia de mesures i suports 

Les mesures i suports que farem constar en aquest apartat  són elements recollits de diferents 

fonts d’informació que d’alguna manera s’han pogut trobar ja en la pràctica educativa, com a 

mètodes eficaços en per a l’educació inclusiva. Cal esmentar que la majoria de mesures i 

suports que esmentarem han estat fruit de pràctiques en l’educació formal, però han estat 

escollits aquells que es valora que poden desenvolupar-se també a la educació en el lleure. 
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El primer que esmentarem són els recursos personals, és a dir, els professionals que atenen a 

la població infantil i juvenil. En un estudi que es va fer sobre la integració i segregació de les 

aules ordinàries, es va poder veure que com veurem en el següent punt una de les 

metodologies que afavoreix a l’educació inclusiva és l’agrupament heterogeni, alumnes 

diferents en la mateixa aula, posant en pràctica aquesta metodologia un dels suports que 

afavoria el bon funcionament d’aquesta era ampliar els recursos personals, és a dir els 

professionals a l’aula.  Per tant, una de les mesures que podem veure és l’ampliació dels 

recursos personals. 

Des del sistema educatiu tot pensant en que aquest pugui ser inclusiu es proposa un projecte 

educatiu que anomenen Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA). La definició d’aquest 

projecte (CAST, 2008)  fa referència a la orientació de l’acció educativa com també de les 

seves mesures de suport pensades a la facilitació dels entorns i les activitats per tal d’oferir un  

model educatiu que sigui accessible per tots els alumnes. Es pensa des de la perspectiva que ja 

des dels orígens de qualsevol projecte educatiu tingui una perspectiva inclusiva dels entorns 

en els que es durà a terme, els processos, els instruments, dispositiu i eines, com també els 

programes. Quan anomena als orígens, fa referència a deixar de generar dissenys 

especialitzats o adaptats per alumnes amb NEE, sinó en recursos que des d’un inici englobin 

la diversitat de tots ells.  Es plantegen doncs entorns educatius en els quals hi hagi múltiples 

formes de transmetre la informació, de generar l’acció educativa i de comunicació pensant en 

introduir tecnologies de la informació i comunicació (TIC), pensant en aquestes com a suport 

de l’aprenentatge. 

Podríem relacionar aquesta proposta amb una que ja té una certa historia en l’àmbit de 

l’educació formal, que és l’ensenyament a diferents nivells. Recollint les idees de Pilar Arnaiz 

(2017), aquest no és una metodologia en el seu disseny, sinó un model educatiu que necessita 

complementar-se d’altres propostes educatives inclusives. El recurs del qual parlem és una 

forma de planificar els processos educatius des d’una perspectiva inclusiva que atenen als 

joves de manera personalitzada pugui garantir que aquests aconsegueixin el seu propi 

desenvolupament i fites pel que fa als processos d’aprenentatge. La proposta que emmarquem 

està guiada per tres principis: la personalització, la flexibilitat i  la inclusió. 

Ainscow (2010) fa una proposta que englobaria aquestes diferents iniciatives que hem pogut 

anar veient, aquesta és la comunitat pràctica. Proposa una metodologia que es dugui a terme 
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des dels professionals de les aules, perquè siguin ells mateixos que dissenyin una metodologia 

per poder posar oferir una pràctica educativa inclusiva en els diferents contextos educatius.  

Per últim, destacarem les mesures que es sustenten dins del sistema inclusiu en relació a 

l’educació inclusiva, aquestes han estat classificades amb tres tipologies: mesures universals, 

addicionals i intensives. En aquest apartat es farà esment simplement d’aquelles que poden ser 

aplicables fora de l’àmbit educatiu formal que són les mesures i suports universals, tenen un 

caràcter preventiu i proactiu i ofereixen recursos per adaptar els aprenentatges, fomentar la 

participació dels alumnes i deixar en un pla secundari les barreres d’aprenentatge que es 

puguin donar adreçant-se a tots els alumnes de l’aula, el grup o la entitat educativa (Efren 

Carbonell, 2012). Es distingeixen per les següents accions: 

 Processos d’acció tutorial i orientació 

 Personalització dels aprenentatges 

 Organització flexible del centre 

 L’avaluació formativa i avaluadora 

 

2.2.3 Metodologies que fomenten l’educació inclusiva 

Segons Carbonell (2017), Michel F. Giangreco al 1989 va fer constar els cinc principis 

següents que des de la seva perspectiva caracteritzaven el treball quotidià en l’escola 

inclusiva, però des de la perspectiva d’aquesta investigació els elements que proposava 

podrien parlar també d’altres àmbits educatius no formals, aquests eren els següents: 

agrupaments heterogenis; sentit de pertinença del grup; plantejament d’activitats de diferent 

nivell de dificultat; ús d’ambients freqüentats per persones sense discapacitat. 

 Agrupaments heterogenis: Tota la diversitat d’alumnat d’una aula s’educa 

en el mateix espai on hi ha una proporció natural entre infants amb 

discapacitat i infants sense discapacitat.  

 Gigarenco (1989) estableix aquest principi amb la idea que aquests tipus 

d’agrupament donen lloc a un desenvolupament social, físic, emocional i 

intel·lectual més ple, per a tots els membres de la mateixa aula. 
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 Com podem veure en un estudi que es va realitzar en relació de la inclusió 

i segregació a l’aula amb alumnes vulnerables,
3
 s’observa que els grups 

heterogenis amb una reorganització adequada dels suports existents tenen 

una incidència més positiva en el rendiments dels infants i joves pel que fa 

als aprenentatges. No sols això, sinó que també es pot observar que aquest 

tipus d’agrupaments afavoreixen a les relacions que es donen entre els 

educands aflorant valors com el de l’ajuda i la solidaritat, sobretot quan el 

tipus de treball que es proposa és cooperatiu. 

 

 Sentit de pertinença del grup: el sentiment de pertinença en un grup rebutja 

les possibles discriminacions i rebuig a les diferències entre ells, ja que el 

focus òptic des d’on es veu el grup és la unitat.  

 

 Carbonell (2017) exposa la necessitat d’aquest sentiment de pertinença 

donant èmfasi al fet alumnes diversos aprenguin junts en diferents nivells i 

en el mateix espai, oferirà l’oportunitat que puguin desenvolupar les seves 

potencialitats tant en les tasques que realitzin, com en la pròpia 

organització de la vida diària i de les institucions. Per poder-ho aconseguir 

serà necessari que es replantegin els currículums o finalitats educatives, els 

suports que hi ha, conseqüentment el finançament i, sense ordre 

d’importància, l’entorn on es desenvolupi l’activitat socioeducativa. 

 

 Plantejament d’activitats de diferent nivell de dificultat: en aquest punt 

suggereix que tots reben la mateixa informació i són partícips de les 

mateixes activitats, però el que es veu modificat són els objectius 

d’avaluació, els quals són personalitzats per cada alumne en funció de les  

necessitats individuals de cada alumne. 

 

 Ús d’ambients freqüentats per persones sense discapacitat: Amb aquest 

principi fa referència al trencament de l’homogeneïtzació dels individus en 

funció de les seves condicions individuals. 

                                                             
3
 Puigdellívol, I. I Krastina, Liga. (2010), Inclusió i segregació a l'escola:  pràctiques inclusives i 

excloents amb l'alumnat vulnerable. Temps d'educació, 38, p. 95-113.  
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El treball cooperatiu 

La metodologia cooperativa és un tipus de model que diferents autors han recollit en les 

seves propostes per a l’escola inclusiva com Ainscow (1995) o Arnaiz (2013) juntament 

amb altres mesures, com la flexibilitat i personalització dels continguts o l’ensenyament 

a diferents nivells. En aquest cas però l’autor de referència que hem escollit per 

representar aquest apartar és Pujolàs (2012) i un estudi específic que va realitzar sobre 

el treball cooperatiu dins de les aules, en tant que és un autor proper a la comunitat 

universitària de la que parteix la investigació i la seva teoria està fonamentada amb una 

praxis, també explicada. 

‘’Las aulas inclusivas requieren una estructura cooperativa de la actividad, y 

educar los valores relacionados con la cooperacion exigue que las aulas sean 

inclusivas’’ (Pere Pujolàs, 2012: 89) 

La darrera cita de l’article Aulas inclusivas y aprendizaje cooperativo ens retorna a una 

idea que ja s’exposava la llei 12/2009, d’educació, on es demanava una modificació de 

l’estructura i metodologia per poder transformar el sistema educatiu ordinari a sistema 

educatiu inclusiu, i que empara també la línia de treball que es demana en el decret 

150/2017, de sistemes educatius inclusius, el qual demana explícitament aquestes 

adaptacions i transformacions de l’educació amb l’objecte de poder atendre tota la 

diversitat d’infants.  

Així doncs trobem en la proposta de Pere Pujolàs (2012) una metodologia educativa que 

pretén trencar amb els aprenentatges individuals i competitius que es donen les 

metodologies d’ensenyament tradicional per fomentar un tipus de educació inclusiva, 

que pugui atendre l’ampli concepte que s’esdevé quan parlem de diversitat en l’àmbit de 

la infància.  

El treball cooperatiu al qual fa referència ha de tenir el mateix objectiu per a tot 

l’alumnat, on es puguin abordar competències bàsiques i socials que no s’han pogut 

trobar en el model competitiu individualista. Alguns exemples d’aquestes competències 

podrien ser l’expressió, l’argumentació i la interpretació de pensaments, sentiments i 

fets. Cita algunes competències com l’escolta activa, l’assertivitat, l’empatia, el respecte 

o l’esperit crític.  
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La metodologia cooperativa promou la interacció simètrica entre iguals, que es 

considera tant important com la relació asimètrica entre educand i educand. La 

interacció entre iguals heterogenis enforteix l’aprenentatge, per aquesta raó esmenta que 

la fragmentació segones les característiques individuals, com s’havia plantejat fins ara 

l’educació especial, pot debilitar l’aprenentatge per als col·lectius membres de la 

comunitat que es trobin en algun sistema educatiu.  

L’autor diu que per poder realitzar aquesta transformació de les activitats s’han de 

produir tres canvis importants: 1. Personalització de l’ensenyament: ajustar els 

continguts a la diversitat de l’alumnat. 2. Autonomia dels alumnes: que els infants 

aprenguin a aprendre. 3. La estructurització cooperativa de l’aprenentatge: que l’equip 

de treball aprengui a ensenyar-se.  

 

El Pla Individualitzat (PI) 

El PI és una eina que arribarà darrerament del PCP al voltant dels anys 2008-2009, 

oficialment. L’eina de la qual parlem està focalitzada en l’ús que pot donar-se’n en una 

escola inclusiva, però el concepte i idea general podria possibilitar també que s’utilitzés 

en altres institucions educatives alternes a l’educació formal. Aquesta eina ha estat 

escollida com a mesura en tant que una de les que hem pogut veure amb més 

recurrència és la personalització dels continguts per a la diversitat d’infants. 

Fem referència a un document on es recullen les reflexions i decisions que prenen els 

equips educatius al voltant de les mesures, actuacions i suports que es puguin oferir a 

infants que es troben en situacions singulars. S’adrecen específicament als infants i 

joves als quals sembla que les mesures universals els hi són insuficients per poder 

assolir les competències bàsiques, i es proposa com a mesura intensiva (Carbonell, 

2012). Matisar que en el sistema educatiu formal el PI s’ha d’elaborar de manera 

prescriptiva als alumnes: 

 Que presenten NEE (Necessitats Educatives Especials) 

 Nouvinguts o de procedència estrangera amb necessitats de suport lingüístic. 

 Per aquells que per diferents motius no poden assistir regularment a l’escola i es 

troben en etapa escolar obligatòria. 
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 Alumnes que compaginen estudis d’ESO o batxillerat, amb estudies especialitzats 

de dansa, esport o estades a l’estranger- 

 Els quals se’ls hi modifica la durada dels estudis de qualsevol etapa. 

Amb la finalitat de ser una eina funcional i útil, es demana que el PI vetlli per els 

següents aspectes: 

a) Prioritats educatives de l’alumne i les actuacions i adaptacions pertinents que es 

realitzaran. 

b) Registre de coneixements i habilitats específics a avaluar. 

c) Guia l’adaptació de les activitats a l’aula. 

d) Estableix els criteris d’avaluació ordinaris i específics per l’alumne, en funció dels 

àmbits i les àrees. 

c) Concreta i planifica els suports i adaptacions que tindrà en les diferents situacions on 

es trobi l’alumne i quins seran els professionals encarregats en cada moment.  

El PI és una eina que emmarca quins objectius educatius es plantegen singularment amb 

l’alumne en qüestió, com s’avaluarà i quins seran els suports adients que es posaran a 

disposició d’aquest per poder facilitar els aprenentatges que volem que es donin, 

focalitzant-se amb les capacitats que pot desenvolupar l’alumne i no tant amb les 

discapacitats que pot presentar. Amb aquest darrer matís els PI han de donar lloc a 

treballar altres competències bàsiques que a vegades passen per alt en l’educació 

formal, com són estratègies de comunicació, de comprensió i interpretació. També, en 

conductes i criteris metodològics específics. L’eina en qüestió ha de ser útil també per 

detectar barreres d’aprenentatge tant de l’alumne com l’entorn educatiu i potenciar-ne el 

treball cooperatiu i altres recursos que puguin donar accés als continguts. Per últim 

esmentar la importància de tenir en compte la funcionalitat dels aprenentatge, el PI ha 

de vetllar per veure que els objectius educatius que es proposin a banda d’ajustar-se a 

les capacitats i limitacions que es puguin presentar, ha de poder vetllar que la utilització 

d’aquest sigui accessible de manera autònoma pel mateix infant i que tingui també una 

utilitat que es prolongui en el seu procés de desenvolupament educatiu.  
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3. La inclusió i la comunitat 

 

L’educació inclusiva no és una qüestió que trobem relacionada només amb l’àmbit de 

l’educació, ni molt menys a l’educació formal, malgrat en el context educatiu té la funció 

d’ensenyar a conviure, a interactuar en societat i a compartir comportaments, ajustant-se a les 

diferències que pugui presentar el grup, sense necessitat d’excloure a cap membre d’aquest tal 

i com ens diu l’autora Susan Stainback (2001).  

Si parlem d’educació inclusiva i comunitat ho podem fer des de dues òptiques diferents, com 

argumenta l’autor Mel Ainscow (2010), en primer lloc podem veure quin paper té el sistema 

educatiu en el tractament amb els infants amb discapacitat des del marc general de l’educació, 

i en segon lloc podem veure el pes que recau en la pròpia societat a l’hora de concebre el 

concepte de diversitat, és a dir, com acullen els infants sense discapacitat la diversitat. Davant 

d’aquesta idea trobem el discurs de Pere Pujolàs (2012) que es contraposa a la fragmentació 

de l’alumnat segons característiques individuals, perquè pot debilitar l’aprenentatge, alhora 

que no creu en la homogeneïtzació dels infants amb condició de discapacitat i la segregació 

que es fan en les escoles especials segons el grau de dependència i condicions dels infants, tot 

i que no es posiciona del tot ja que creu que la atenció homogènia individualitzada és 

necessària per garantir un millor procés d’aprenentatge. Defensa aquesta idea pensant en que 

si la convivència al final es dóna en una comunitat heterogènia i l’educació vol ser una 

preparació per a la vida en convivència la comunitat educativa ha de ser heterogènia. Les 

persones diferents han d’interactuar per tal que aprenguin a respectar les diferències.  

Stainback (2001) i Carbonell (2017) coincideixen en una idea i és que la inclusió afavoreix a 

la persona amb condició de diversitat, però també afavoreix a la comunitat. El benefici que 

aquesta en rep és evitar la restricció que genera la segregació perquè les persones diferents 

puguin aprendre entre elles, i alhora capacita a la comunitat a acceptar i comprendre la 

diversitat, desentenent-se del sentiment de temor i rebuig que pot generar el desconeixement. 

Stainback (2001) va una mica més enllà i manifesta el seu acord amb que no es segregui a cap 

infant ni jove per la condició que té, malgrat pugui tenir un grau sever de discapacitat, ho 

fonamenta amb dos arguments: s’ha de predicar amb l’exemple, no es pot pretendre instruir 

amb valors que després no s’apliquen en la quotidianitat com la empatia, la comprensió de la 

diversitat i la solidaritat – en serien alguns-, i d’altra banda, perquè s’ha pogut demostrar que 

la normalització de la situació des d’un primer moment produeix millors respostes tant per als 
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alumnes amb discapacitat, com pels alumnes sense discapacitat i fins i tot els professors a 

l’hora d’establir vincles de convivències en un mateix espai de socialització, en aquest cas 

l’escola. 

La segregació de l’alumnat pot generar en la comunitat un sentiment d’inferioritat respecte a 

l’estatus dels individus (infants en aquest cas), que pot afectar al desenvolupament emocional 

i personal d’aquest de manera irreversible. A més, s’atempta contra les oportunitats que com 

infant pot tenir de créixer, conviure i aprendre dels seus companys. Davant d’aquest fet, 

Pujolàs diu que la solució a la problemàtica de la inclusió no hauria de passar per la 

segregació de l’alumnat, sinó per canviar la metodologia educativa per tal que fos aquesta la 

que s’ajustés a la diversitat de l’alumnat. 

Mel Ainscow (2010), estableix tres principis per poder exercir l’educació inclusiva com a dret 

per a tots els infants en la comunitat i aquests diuen el següent: 

1. La inclusió és un procés que cerca la convivència amb la diferència, però requereix de 

temps. 

2. La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de l’alumnat – a nivell acadèmic, però 

també personal- 

3. La inclusió requereix de identificació i eliminació de barreres que impedeixin l’exercici 

d’aquesta com a dret, eliminant també prejudicis i ideologies que actuen també com a barrera. 
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4. L’Escoltisme des de la perspectiva de Minyons Escoltes i Guies 

Catalans 

 

Minyons Escoltes i Guies (MEG) és una entitat del tercer sector, concretament una associació 

sense ànim de lucre, que treballa per a l’educació en el lleure, dirigida a infants i joves a 

través del mètode escolta i guia. L’entitat engloba a 150 agrupaments de tot el país i atén 

aproximadament a 15.000 infants i joves, dels quals 3.000 són joves que voluntàriament fan 

de caps i quel·les – burocràticament anomenats monitors de lleure- . Formen part de la 

Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge que està reconeguda per les organitzacions 

internacionals de moviment escolta i guia, essent doncs l’escoltisme i guiatge el moviment 

junvenil més nombrós del planeta. 

La missió que persegueixen com a entitat és educar als joves des del mètode escolta i guia, 

acompanyant-los en el seu desenvolupament personal i presa de consciència crítica envers la 

societat, deixant espai per al seu protagonisme al llarg del procés educatiu que cada s’elabora. 

El mètode escolta i guia és adaptat per cada una de les entitats que en forma part, però des de 

la organització segueixen la llei escolta i guia que simplifiquen amb deu idees: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ens esforcem a merèixer confiança i fem 

confiança a tothom 

2. Vivim la nostra fe i respectes les conviccions dels 

altres 

3. Aprenem a ser útils i fer servei 

4. Som germans de tothom i treballem per la pau 

5. Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans 

del món 

6. Defensem la natura i protegim la vida 

7. Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots 

8. Som decidits i afrontem les dificultats sense por 

9. Estimem el treball i volem fer les coses bé 

10. Aprenem a estimar i a jugar net 
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La visió compartida sobre la tasca que es realitza des del lleure és resumeix amb una 

sentència ‘’deixem el món millor de com l’hem trobat’’, al voltant d’aquesta sentència és 

desenvolupa un pla estratègic per poder-ho aconseguir que  es construeix amb tres grans 

pilars: la participació, la identitat escola i guia i l’impacta social.  

Cada un d’aquests pilars està fonamentat per uns recursos i objectius estratègics per assolir-

ho, que podem veure a continuació: 

Sobre la participació es plantegen com a objectiu estratègic es plantegen que els joves 

esdevinguin protagonistes del seu desenvolupament amb capacitat de decidir i incidir en allò 

que els afecta. A nivell d’entitat es proposen treballar per garantir la participació associativa 

de tots els membres de l’entitat. 

Les estratègies que es plantegen per aconseguir aquest objectiu parteix de quatre elements: 

 Participació infantil: que els infants i joves participin de les propostes i que aquestes siguin 

properes a ells pel que fa a les seves experiències i realitats. 

 Governança: millorar la comunicació i informació entre els membres de l’entitat perquè la 

presa de decisions inclogui a tots els agents i així afavorint-ne la participació de tots ells. 

 Representativitat i confiança: generar vincles de proximitat i confiança entre tots els 

membres de l’entitat. 

 Escoltisme i guiatge: promoure la participació amb altres entitats que escoltes que formin 

part de la FCEG. 

Pel que fa a la identitat escolta i guia, com a objectiu estratègic es plantegen ser conscients i 

conèixer tot allò que els identifica: mètode i llei escolta, la promesa, el petit grup, la 

pedagogia del projecte, la natura i la espiritualitat. Però també es plantegen obrir pas als nous 

moviments socials com les qüestions de gènere, la inclusió o  la participació per tal d’oferir 

una educació de qualitat. 

Les estratègies que es plantegen per aconseguir-ho són les següents: 

 Llei i promesa 

 Espiritualitat 

 Campaments escoltes: com a espai on treballar la natura, però també per 

prendre consciència dels elements pedagògics que es treballen. 



26 
 

 Formació de caps en relació als continguts esmentats per garantir així la 

transmissió d’aquests als joves. 

 L’impacta social és un dels pilars que treballa per la transformació social , 

especialment a la realitat propera al moviment, perquè així sigui reconegut com 

a patrimoni social del barri, poble o ciutat on es troben. 

 Es plantegen les següents estratègies per poder aconseguir-ho: 

 Educació per l’acció: que les activitats, els serveis, els campaments que es 

realitzin puguin tenir alguna mena d’impacte en l’entorn promer. 

 Locals i entorns: consolidar els convenis amb les entitats acollidores i 

reflexionar sobre que pot oferir l’entitat escolta a aquesta. 

 Xarxa i comunitat: treballar amb xarxa i arribar als col·lectius amb més 

dificultats per esdevenir una comunitat oberta i inclusiva. 

 Reconeixement social 

 Reconeixement legal 

Un dels eixos vertebradors que configuren la seva pràctica educativa és la transmissió de 

valors, aquests estan establerts per la pròpia entitat i són els següents: 

 

 

 

Figura 1: Imatge que recull els valors que es treballen des de MEG. 

Consultat des de https://www.escoltesiguies.cat/ 
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La proposta educativa que es planteja des de l’entitat  és  el ja anomenat mètode escolta i guia, 

el qual està compost per quatre eixos vertebrals que el sostenen: 

1. La llei escolta i guia, com ja hem pogut veure. 

2. La promesa, és realitza a partir d’una activitat que ha estat treballada prèviament o no, en la 

qual cada un dels joves, infants i caps es comprometen individualment i de manera voluntària 

davant del grup amb una promesa que els ajudi a millorar com a persona. Comprometent-se 

també amb els valors que s’extreuen de la Llei escolta. 

3. La pedagogia del projecte, com a element principal destaquem la voluntat que expressa en 

que cada un dels membres sigui protagonista del seu propi projecte. En la següent imatge 

podem veure els eixos que composen aquesta pedagogia del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Imatge que recull tots els elements que segueix la 

pedagogia del projecte de MEG. Consultat des de, 

https://www.escoltesiguies.cat/ 
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Per últim cal fer esment dels dinamismes, que són les característiques individuals que trobem 

present en projecte que proposen. En primer lloc trobem el petit grup, com a recurs que 

permeti un benestar i confortabilitat de tots els joves dins de la col·lectivitat. Així també 

donant espai per afavorir la comunicació i el diàleg entre tots els membres el grup, alhora que 

també repartir-se les responsabilitats de les diferents tasques que realitzen. 

 El progrés personal fa referència a un seguiment personal i individualitzat per part dels 

monitors als diferents joves, per tal de treballar els objectius individuals i concrets de cada un 

d’ells. 

El compromís com a competència per treballar les habilitats personals com la responsabilitat, 

la consciència del grup, etc. 

El joc institucional recurs per potenciar la maduresa, la participació activa i democràtica i la 

solidaritat dins del propi grup. 

La fraternitat universal, és un tret que consisteix en la descoberta de l’entorn més immediat 

per part dels joves i que pugui generar el compromís per part d’aquests i generar-ne un servei, 

per poder transformar-la, seguint doncs amb la visió de l’entitat. 
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PART PRÀCTICA 

 

5. Metodologia 

La recerca està centrada en les pràctiques educatives que es duen a terme en els agrupaments 

escoltes, per poder veure si són inclusives o bé no ho són, quins recursos tenen i quins en 

manquen per afavorir la inclusió de tots els infants. La metodologia escollida per realitzar 

aquesta part del treball ha estat la qualitativa, perquè es pretén interpretar i comprendre les 

realitats a les quals s’adreça la recerca, malgrat que es pren consciència de que la realitat no 

sempre és objectiva (Caro, M., Valverde, M. Gonzàlez, M. 2015), però si que es pot dotar de 

riquesa i profunditat en el seu contingut.  S’escull la metodologia qualitativa, també pensant 

en que la mostra no necessita ser representativa a tot el col·lectiu escolta, sols vol fer una 

mirada descriptiva i crítica sobre les pràctiques escoltes que es duen a terme a la comarca 

d’Osona, i sobretot perquè té la finalitat d’aprofundir en la temàtica i trobar-ne evidències. 

Per poder realitzar l’estudi es realitzarà l’anàlisi de quatre agrupaments escoltes de la 

Demarcació Alt Ter. Per tant serà un anàlisi de cas múltiple, que seguirà la finalitat 

d’interpretar les evidències que es presentin envers la temàtica i veure com es relacionen amb 

el marc teòric elaborat. L’anàlisi dels casos escollits seran de tipus descriptiu, el qual ajudarà 

a comprendre i interpretar les diferents realitats. També es cercarà que siguin inductius, és a 

dir, que l’acumulació de diferents circumstàncies en les mateixes observacions ens pugui dur 

a una explicació qualitativa (Gibbs, 2012) dels fenòmens que es donen en comú o bé 

divergeixen en els diferents agrupaments. El mètode cercarà que els resultats tinguin una 

profunditat en els continguts, que es pugui veure des de la complexitat del cas i finalment 

puguin dialogar amb el marc teòric a l’hora de fer-ne l’anàlisi de dades. 
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5.1 Àmbit de la recerca 

L’estudi de la recerca es realitza en el context de l’associació de Minyons Escoltes i Guies de 

Catalunya,  en una de la vuit demarcacions d’arreu de Catalunya concretament la Demacració 

Alt Ter que té la seva seu a la capital d’Osona, Vic.  

La Demacració Alt Ter compta amb nou agrupaments situats en diferents punts de les 

comarques d’Osona i el Ripollès. En el següent mapa podrem veure on es situa cada un dels 

agrupaments, i amb groc veurem marcats els quatre agrupaments que s’han seleccionat per 

dur a terme la recerca. 

Els agrupaments han estat seleccionat per 

diferents criteris, alguns els podrem veure 

en el l’apartat 5.4. En aquest apartat cal fer 

esment del motiu pel qual no s’ha escollit 

l’AEIG Ce Jove de Seva, en tant que la 

investigadora ha estat monitora d’aquest 

agrupament al llarg dels darrers cinc anys i 

per tant hi havia la possibilitat que la 

recerca no mantingués la seva objectivitat. 

A continuació es farà una breu explicació de 

cada un dels agrupaments en els que s’ha 

realitzat la investigació per contextualitzar-la. 

Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Mestral 

L’AEIG Mestral el trobem situat al municipi de Sant Vicenç de Torelló, gaudeix ja d’una 

llarga trajectòria històrica en l’àmbit de l’escoltisme, aproximadament 25 anys. Es caracteritza 

per ser un agrupament petit i familiar, però com a tret a destacar inclusiu des dels seus inicis, 

ja que en la seva obertura ja van atendre a infants amb NEE i han dut a terme fins a dia d’avui 

el projecte ‘’Tots som caps’’ en el qual fan partícips de la tasca de voluntariat en monitoratge 

a persones amb discapacitat intel·lectual. 

Actualment l’agrupament compta amb quatre unitats: Castors i Llúdrigues, Llops i Daines, 

Ràngers i Noies Guia i Pioners i Caravel·les. 

Figura 4: Imatge sobre la localització dels 

agrupaments escoltes i guies de la Demarcació Alt 

Ter. Consultat de de, https://www.google.es/maps 
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Pel que fa al nombre de persones que formen part de l’agrupament el podem veure a la 

següent taula: 

Unitat Infants Caps 

Castors i Llúdrigues 24 3 

Llops i Daines 25 4 

Ràngers i Noies 

Guia 

15 3 

Pioners i Caravel·les 20 3 

      + 2 caps de reforç 

 

Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Comte Jofre i Verge de Rocapravera  

L’AEIG CJVR el trobem situat al municipi de Torelló, aquest rep el seu reconeixement per 

ser dels agrupaments escoltes més antics de Catalunya i ser el més antic de la Demarcació de 

Vic, amb el seu acte fundacional en l’any 1947, moment en el que es van unir els moviments 

escoltes Comte Jofre (nois) i Verge de Rocapravera (noies). 

Esta format per joves d’entre 6 i 19 anys i consta de totes les branques: Castors / Llúdrigues, 

Llops / Daines, Ràngers / Noies Guia, Pioners / Caravel•les, Truc 1 i Truc 2. Cal esmentar que 

és dels agrupaments més poblats de tota la Demarcació, havent de duplicar algunes branques 

perquè superen les ratios. 
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Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Tsunami 

L’AEIG Tsunami el trobem ciutat a la ciutat de Vic, és un dels tres agrupaments escoltes de la 

ciutat, juntament amb el Guillem de Montrodon i Collformic, que també formen part de la 

Demarcació Alt Ter. La seva localització es troba en el barri de la Calla de Vic. En el seu 

mateix projecte d’agrupament reconeixen que en comparació a altres agrupaments la vida 

històrica de la entitat és molt jove, darrerament han complert els seus 20 anys.  

La població de joves que atenen oscil·len entre les edats de 6 i 19 anys i consta de totes les 

branques: Castors / Llúdrigues, Llops / Daines, Ràngers / Noies Guia, Pioners / Caravel•les, 

Truc. Defineixen la població que atenen com a infants i joves de classe mitjà/alta i reconeixen 

no atendre a la població infantil que representi l’entorn més proper de l’agrupament. 

Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Arrels 

L’agrupament es troba situat al municipi de Manlleu, el darrer any van celebrar els 15 anys de 

l’entitat per tant és l’entitat històricament més jove que s’ha analitzat. 

Actualment atenen a joves entre 6 i 18 anys, però només tenen tres unitats: Llops i Llúdrigues, 

Ràngers i Noies Guia i Pioners i Caravel·les. Es caracteritza per ser un agrupament petit i 

familiar. Actualment estan elaborant un pla estratègic per poder atendre a joves i infants 

d’altres barris, podent així ampliar el ventall de població que s’ha atès fins a dia d’avui. 

5.2 Aspectes ètics 

Pel que fa als aspectes ètics que s’han tingut en compte al llarg de la recerca, en primera 

instància cal esmentar l’elecció de la temàtica. Aquesta ha estat escollida pensant en el dret 

que tots els infants tenen a l’educació, terme que també inclou l’educació no formal. La 

recerca es centra en veure si existeixen barreres que impedeixen que tots els infants de la 

comarca d’Osona tinguin accés a aquest recurs. A més, l’estudi no està pensat per ser el canal 

de veu d’aquests infants, sinó simplement observar i conèixer si se’ls hi garanteix les mateixes 

oportunitats des dels diferents agrupaments escoltes i guies de la demarcació. 

Sobre el consentiment informat, en principi l’estudi no demana la participació dels infants. En 

aquest cas si que es demana la dels seus responsables, ja que fer participar  a la infància 

generaria un nivell de complexitat més alt en la recerca. Pel que fa a la relació, s’ha procurat 

explicar als monitors i persones que col·laboressin quins són els objectius i les finalitats 
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proposades en el treball, i s’ha obert la porta a possibles acords i negociacions per fer-los 

subjectes actius de la recerca. Seguint amb aquest aspecte s’ha previst que la relació entre 

l’investigadora i les persones que organitzen i gestionen els agrupaments no sigui una relació 

purament d’interès per part de l’investigadora sinó que la intervenció sigui compartida en tot 

moment amb ells, i que d’alguna manera es pugui anar fent el retorn de les dades analitzades 

per si pot ser d’algun tipus de suport, una vegada finalitzada la recerca.  

Un dels dilemes que ha plantejat la metodologia era la posició de la investigadora davant dels 

infants al llarg de la observació. Des d’un primer moment, s’ha plantejat explicar-ho amb 

certa normalitat davant dels possibles dubtes que podien sorgir, explicant-los-hi quina és la 

recerca i l’objectiu, de manera entenedora. Les respostes a aquestes reaccions també han estat 

contemplades dins de la investigació.  

Una de les decisions preses en relació a la confidencialitat és que al llarg de l’anàlisi de dades 

on s’ha estat comparant la informació rebuda dels diferents agrupaments amb els que hem fet 

la investigació, se’ls hi ha posat un codi a cada un d’ells per preservar-ne la confidencialitat. 

Els codis són els següents: A1, A2, A3, A4. Tanmateix, en dues ocasions s’han utilitzat noms 

propis al llarg de les entrevistes i aquests han estat suplantats per noms ficticis. 

 

5.3 Eines de recollida d’informació 

Les eines de recollida d’informació
4
 que s’ha utilitzat han estat pensades coherentment amb la 

metodologia qualitativa per la qual s’emmarca la recerca. Aquestes han estat la observació 

descriptiva i l’entrevista amb profunditat. 

En primer lloc es va escollir l’observació descriptiva per poder recollir la informació referent 

a les pràctiques educatives, però també dels infants i joves, els subjectes de la investigació, 

amb els quals hagués estat més complicat poder realitzar entrevistes, de manera que veient-los 

en el context educatiu també ens donava una mirada més natural.  

Pel que fa a les tècniques d’observació escollida es van tenir en compte diferents aspectes 

(Caro, M., Valverde, M. Gonzàlez, M. 2015), com el grau de sistematització, és a dir, la 

preparació prèvia dels elements a observar. En aquest cas, no es va preparar pròpiament cap 

                                                             
4 Veure Annex I (entrevistes) i Annex II (observacions) 
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document que guiés l’observació, per tant, és de tipus no estructurada, però cal esmentar que 

prèviament a la realització d’aquesta és van establir unes categories, les quals van servir 

d’orientadores a l’hora de posar el focus d’atenció. Aquest fet es va donar, en tant que es va 

decidir elaborar una observació de tipus descriptiu per tal de poder percebre el context físic i 

personal amb tota la seva globalitat, tenint present que un volum més ampli de dades 

enriqueix el contingut de les tècniques metodològiques qualitatives, ja que amplia el nombre 

de resultats a contrastar (Gibss, 2012). Com a suports que van acompanyar a l’observació va 

ser una llibreta on s’apuntaven aspectes anecdòtics, que es trobaven d’especial importància 

per tenir en compte en la transcripció d’aquestes.  

L’últim tret característic a destacar sobre les observacions realitzades és que van ser de tipus 

no participant, per tant la investigadora restava a part del grup i n’observava la dinàmica i els 

comportaments des d’una perspectiva objectiva. Tenint en compte que l’objectivitat en les 

recerques qualitatives és relativa, en tant que la persona que fa ús de les eines de observa des 

dels seus propis valors i percepció de la realitat (Gibbs, 2012), 

 La segona eina de recollida que es va utilitzar va ser l’entrevista amb profunditat. Va ser 

escollida per poder conèixer la percepció i vivències, de manera personal i detallada, que 

tenien els monitors que treballaven amb els infants i joves.  

El tipus d’entrevista que es va realitzar va ser de tipus semiestructurada. Aquesta estava 

orientada per un guió elaborat prèviament, que constava de set temàtiques diferents –les quals 

coincidien amb les categories establertes en la metodologia- i dins de cada bloc, hi constaven 

aproximadament tres o quatre preguntes orientatives. Aquest tipus d’estructura permetia poder 

introduir noves qüestions que sorgissin en el moment, o en l’observació prèvia. Cal esmentar 

que l’elaboració d’aquests guions és una decisió presa després de realitzar la primera 

entrevista, per tant totes segueixen el mateix guió excepte la del Agrupament A2. 

Cada una de les entrevistes que es va realitzar tenia els mateixos blocs temàtics però variaven 

algunes de les preguntes, en funció del coneixement previ del qual tenia la investigadora sobre 

l’agrupament, pensant així amb focalitzar el continguts de l’entrevista perquè fos més detallat 

i profund. El tipus de pregunta que es realitzaven estaven alternades entre preguntes tancades i 

obertes, procurant que en la seva majoria fossin obertes per tal de deixar espai al entrevistat a 

l’hora d’expressar-se. 
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5.4 El treball de camp de la recerca 

El treball de camp es va iniciar amb la idea de poder concertar com a mínim cinc -amb la 

voluntat de ser un nombre amb el que les conclusions poguessin ser representatives al volum 

d’agrupaments de la Demarcació Alt Ter-, agrupaments als quals poder posar en pràctica la 

recollida de dades i realitzar la investigació.  

En data del 10 de desembre es va contactar amb monitores de l’agrupament AEIG Mestral i 

AEIG Collformic –les quals van compartir formació de monitoratge amb la investigadora -  a 

través de l’aplicació Whatssap, comentant des d’un registre informal quina era la idea inicial i 

si creien que podria ser del interès del seu agrupament poder col·laborar en la recerca que em 

disposava a fer. En ambdós casos van contestar que podia ser del seu interès i la monitora del 

Mestral va demanar que se’ls hi envies un e-mail explicant-los-hi més detalladament en què 

consistiria la seva col·laboració per així portar-ho a reunió d’equip i entre tots acabar 

d’acceptar la proposta. En el cas de la monitora de l’AEIG Collformic va comentar que ja ho 

diria, i em tornaria alguna resposta. Els motius que van dur a contactar amb aquests dos 

agrupaments, més enllà de tenir un contacte directe amb part de l’equip va ser la coneixença 

que es  tenia sobre com treballaven o havien treballat anteriorment amb col·lectius d’atenció a 

la diversitat i podia ser interessant per la recerca. 

En segon lloc per tal de completar el nombre d’agrupaments participants en la recerca es va 

contactar amb els següents agrupaments a través de correu electrònic amb data del 31 de 

gener del 2019: 

- AEIG Compte Jofre Verge de Rocapravera (Torelló) 

- AEIG de Montrodon (Vic) 

- AEIG Tsunami (Vic) 

- AEIG Vàndals (Campdevànol) 

- AEIG Arrels (Manlleu) 

El correu electrònic sols va ser respòs per dos dels agrupaments de la llista, els quals van 

acceptar participar en la investigació però van demanar conèixer una mica més en què 

consistia col·laborar, per tant, es va intercanviar algun altre correu electrònic perquè ells 

coneguessin la investigació i poguessin acabar de decidir si hi volien participar. Els dos 
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agrupaments als quals faig referència ja eren dos entitats que interessava que poguessin 

participar en la recerca en tant que un d’ells era un dels agrupaments amb més trajectòria 

històrica recorreguda en l’àmbit de l’escoltisme i l’altre és un dels agrupaments més 

poblats i amb bon reconeixement per part de la Demarcació envers les seves pràctiques.  

El procés de comunicació va ser lent, en tant que al contactar amb persones de manera 

individual en totes les ocasions la resposta era que s’havia de consensuar amb l’equip, i 

una vegada havent-ho consensuat sorgien dubtes del tipus: la unitat amb la que es volia dur 

a terme, la disponibilitat per poder-ho dur a terme, etc. Seguidament tant l’AEIG Mestral, 

l’AEIG CJVDR, com el Tsunami van facilitar el contacte dels responsables de les unitats 

que s’havia acordat que es farien les observacions. Una vegada havent contactat amb les 

persones adients, es concretava el dia, que havia de ser en dissabte per realitzar 

l’observació i l’entrevista. Es va perdre el contacte amb un dels agrupaments, l’AEIG de 

Collformic el qual va deixar de respondre als e-mails en un moment donat. Donada aquesta 

situació, es va aprofitar per contactar amb una noia de l’AEIG Arrels de manera personal 

per tal de sol·licitar poder fer l’observació que quedava pendent amb el seu agrupament. 

La resposta a la petició va ser afirmativa i finalment vaig concertar la última observació 

que restava amb l’AEIG Arrels de Manlleu.  

Les observacions es van dur a terme en el següent ordre: 

23 de març del 2019- AEIG Comte Jofre Verge de Rocapravera (Torelló) 

30 de març del 2019- AEIG Mestral (Sant Pere de Torelló) 

06 d’abril del 2019- AEIG Arrels (Manlleu) 

27 d’abril de 2019 – AEIG Tsunami (Vic) 

Les entrevistes que es van realitzar en les següents dates: 

30 de març de 2019- AEIG Mestral (Sant Pere de Torelló) 

27 d’abril de 2019- AEIG Tsunami (Vic) 

27 d’abril de 2019 – AEIG Comte Jofre de Rocapravera (Torelló) 

E-mail- AEIG Arrels (Manlleu) 
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Les entrevistes es preveia realitzar-les després de les observacions als caps que havien 

acollit en la observació, però això va només va ser possible de realitzar amb l’AEIG 

Tsunami i l’AEIG Sant Pere, i no amb la resta dels agrupaments. En el cas de l’AEIG 

CJVDR la unitat que va ser observada no tenia cap infant amb NEE, de manera que van 

aconsellar poder parlar amb la cap vetlladora que tenien a l’agrupament en una altra unitat 

perquè el contingut pogués ser més ric. De manera que després de l’observació van 

facilitar el seu contacte i es va citar-la per una altra trobada. En el cas de l’AEIG Arrels, 

com es va concretar la observació amb certa urgència tant per part de l’agrupament com 

per part de l’investigadora no va ser possible aprofitar l’estona de després i es va acordar 

fer-ho per e-mail. 

Pel que fa a l’AEIG Collformic, en les tres últimes setmanes prèvies a l’entrega de la 

recerca va contactar amb l’investigadora per confirmar la seva voluntat de poder participar-

hi, per falta de disponibilitat per part de l’agrupament vam acordar que l’entrevista seria 

resposta per correu electrònic, de manera que es va enviar l’estructura de l’entrevista però 

actualment no n’han fet el retorn. 

 

El paper de la investigadora 

La funció de la investigadora al llarg de la observació era prèviament presentar-se al grup 

que ho feia conjuntament amb el suport dels caps que dinamitzaven la sessió. El missatge 

general que vam acordar donar als joves va ser que era monitora d’un altra agrupament i 

estava realitzant un treball sobre com treballaven altres agrupaments de la demarcació. 

El paper de la investigadora 

La funció es va limitar en tot moment a prendre una posició observadora, malgrat en 

algunes ocasions quan els joves s’hi dirigien no podia evitar respondre’ls, es va mantenir 

en tot moment fora de la dinàmica de la activitat per tal de poder-ne prendre objectivitat. 

El paper que es va prendre a l’hora de realitzar les entrevistes, va ser d’entrevistadora 

mitjançant un seguit de preguntes de tipus semi-tancades i obertes oferint un espai on els 

entrevistats es poguessin expressar lliurament, però també que d’alguna manera poguessin 

reflexionar sobre la pràctica educativa que estaven realitzant.  
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Les entrevistes que es van dur a terme personalment van ser enregistrades amb la 

gravadora del telèfon mòbil per seguidament poder-ne fer la transcripció i utilitzar-les en 

l’anàlisi de dades. 

 

5.5 Categorització 

La categorització va consistir en un procés en el qual a través de les idees generals que 

s’expressaven en el marc teòric es van establir uns conceptes claus que entre tots ells 

poguessin representar totes els apartats que conformaven el marc teòric, juntament amb el 

contingut dels objectius generals i específics de la recerca. Seguidament s’enumeraran 

aquestes categories
5
 en l’ordre que han estat utilitzats en l’anàlisi de dades i es farà una 

definició de cada un dels conceptes, per comprendre amb quins criteris s’ha relacionat els 

continguts de la part pràctica amb el marc teòric: 

1. Concepte d’inclusió: fa referència a la visió i ideologia de l’agrupament que es pot veure 

expressada en les accions i reflexions al voltant de l’atenció a la diversitat dels infants que 

s’atenen a l’agrupament, aquestes es recullen a partir de la informació que es suggereixi des 

de les eines de recollida d’informació. 

2. Espais: llocs on es desenvolupen les activitats, ja sigui en medi obert o bé en els edificis on 

podem veure situat l’agrupament. Es contempla des d’una perspectiva física però també des 

de la valoració o projectes de futur i millores que es poden contemplar. 

3. Relacions: fa referència a les relacions que es donen per una banda entre monitors i infants, i 

d’altra banda entre infants i infants. Es dóna èmfasi les repercussions que aquestes poden tenir 

en els processos educatius dels infants, com també en els processos inclusius.  

4. Activitats: es contempla la tipologia d’activitats, la gestió i organització, les finalitats 

d’aquestes, els continguts, les metodologies que predominen i les conseqüències que 

comporten en els processos educatius com també els inclusius. 

5. Sistemes de suport: elements i accions que s’utilitzen per fomentar la inclusió dels infants 

amb NEE en contextos educatius ordinaris, per facilitar les relacions entre els infants com 

també vetllar per la qualitat dels processos d’aprenentatge. 

6. Relacions amb l’entorn: fa referència a dos elements dispars. Per una banda, a la relació que 

s’esdevé des del agrupament amb la realitat propera a través dels continguts que es treballen. 

                                                             
5 Se li ha atribuït un color a cada una de les categories que es mantindrà en tot el procés metodològic de la 

part pràctica. 
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D’altra banda, les relacions a través de l’acció que es donen des de l’agrupament amb altre 

entitats o la xarxa popular i social de les poblacions on es troben. 

7. Composició del grup: anàlisis del perfil de joves que s’atenen des dels agrupaments des 

d’una perspectiva holística. 

 

Les categories han estat utilitzades per organitzar els diferents continguts extrets de les eines 

de recollida d’informació i poder generar posteriorment l’anàlisi dels resultats. L’ordre que 

s’ha establert en les categories està relacionat amb l’estructura del marc teòric i així doncs es 

mantindrà aquesta estructura també al llarg de l’anàlisi dels resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6. Resultats i anàlisi 

L’anàlisi i els resultats fan referència a la utilització de la recollida de dades per tal d’acabar-

se transformant en l’eina que finalment construirà les conclusions de la recerca. En el següent 

punt podrem veure més detingudament el procés que s’ha utilitzat, però podem esmentar que 

en un principi consisteix en dos grans passos. En primer lloc la interpretació dels continguts 

recollits i en segon lloc en l’anàlisi dels continguts, com també les comparacions que es donen 

entre aquests i com es relacionen amb el marc teòric. 

6.1 Procés 

El procés a partir del qual s’ha realitzat l’anàlisi dels resultats parteix de diferents accions, 

aquestes són les transcripcions i categorització, la interpretació i la relació amb el marc teòric 

i la síntesi de les interpretacions. Els podem veure explicats a continuació: 

Transcripció i categorització 

La transcripció dels continguts de les eines de recollida d’informació es va realitzar tant amb 

les observacions amb format narratiu amb la descripció dels diferents successos, com amb les 

entrevistes a partir de les gravacions. La transcripció de les entrevistes és amb les mateixes 

paraules que podem escoltar en les gravacions, sense alterar cap de les sentències dels 

entrevistadors.  

Una vegada obtinguts els documents amb el contingut adient de cada una de les eines 

emprades, es relacionen les paraules, sentències o paràgrafs que fan referència a alguna de les 

categories establertes així doncs comença el procés de categorització. Una de les decisions 

que es pren en iniciar aquest procés és atribuir un color a cada una de les categories per així 

poder-ne diferenciar cada idea del contingut. Cal esmentar també que tant les observacions 

com les respostes de les entrevistes tenen un codi amb el número de paràgraf o resposta. En el 

cas de les observacions cada paràgraf té [PX], entenent que X fa referència al número de 

paràgraf. En el cas de les entrevistes trobem el codi de [RX] que fa referència al número 

d’entrevista a la qual es respon. De manera que els documents queden tal i com podem veure 

en les següents fotografies: 
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Figura 5: Exemple transcripció entrevista 

al agrupament A3 

Figura 6: Exemple transcripció observació 

al agrupament A4 
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Interpretació i relació amb el marc teòric 

La part a la que fem referència del procés es va donar per separat, però ho presentem de 

manera conjunta ja que es va englobar en els mateixos documents.  

Amb tots els fragments que havíem seleccionat a la categorització es va dissenyar una taula
6
 

per a cada observació i cada entrevista, cada una de les taules tenia quatre columnes amb els 

següents punts: 

1. Categoria: on torbàvem el concepte al qual feia referència a cada categoria. 

2. Observacions/Entrevista: espai on trobàvem els fragments literals extrets de les 

transcripcions, ja categoritzades. 

3. Interpretació: quadre on tenia cabuda les idees que la investigadora recollia de cada 

fragment. 

4. Referències teòriques: espai en el que s’adhereixen idees i cites directament del marc 

teòric. 

5. Comentaris: observacions o qüestions que en el moment de l’anàlisi podien sorgir. 

                                                             
6  Veure taules completes als Annexos I i II 
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Síntesi de les interpretacions 

Per tal de poder recollir i reunir les diferents interpretacions de cada una de les categories, es 

van elaborar uns quadres per categoria
7
, en els quals es reunien les diferents interpretacions –

les idees de la tercera columna del document explicat anteriorment-. La finalitat amb la que es 

crea aquest suport és poder simplificar tots els resultats interpretatius d’una mateixa categoria 

en un sol document, per facilitat així l’anàlisi i comparació que veurem a continuació. 

El procés es va realitzar per categories, i una vegada separat per categories també es 

diferencien aquelles interpretacions que provenen de la observació com a eina de recollida 

d’informació o bé de les entrevistes amb profunditat. Com podem veure seguidament a 

l’exemple: 

 

                                                             
7
 Veure Annex III  

Figura 7: Exemple de taula de categorització de l’entrevista a l’A4 

Figura 8: Exemple de taula de categorització de l’entrevista a l’A4 
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Figura 7: Exemple taula de síntesi de la 

categoria 3: Les relacions 

Figura 8: Exemple taula de síntesi de la 

categoria 7: Composició del grup 
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6.2 Resultats de cada categoria 

Després de realitzar tot el procés explicat en el punt anterior, la tasca va ser veure quines eren 

les interpretacions que coincidien, divergien o bé aportaven noves perspectives en cada una de 

les categories. Una vegada recollida l’anàlisi dels resultats en cada un dels comentaris podem 

veure la discussió entre cada un dels resultats obtinguts i el marc teòric que ha emparat la 

investigació. 

Categoria 1: Concepte d’Inclusió 

Definició de la categoria: fa referència a la visió i ideologia de l’agrupament que es pot 

veure expressada en les accions i reflexions al voltant de l’atenció a la diversitat dels infants 

que s’atenen a l’agrupament, aquestes es recullen a partir de la informació que es suggereixi 

des de les eines de recollida d’informació. 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coincidències 

- Perfil més recurrent de la població 

d’infants dels agrupaments 

- S’atenen casos puntuals d’infants 

amb algun tipus de situació de 

vulnerabilitat 

- Atendre a part de la població que 

actualment no s’atén es detecta com a 

necessitat 

Divergències 

- Les activitats des d’una perspectiva 

inclusiva 

- La col·laboració i comunicació amb 

la família 

- Plantejament d’atenció als infants 

amb NEE des de l’Equip 

d’Agrupament 

-  Normalització de la diversitat 

Aspectes a destacar 

- Falta de formacions a l’equip de 

caps per atendre a la diversitat 

d’infants. 

- Evitar que les condicions dels 

infants amb NEE sigui un tema 

tabú per iniciar el camí a la 

inclusió 
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Comentari dels resultats obtinguts 

El primer resultat que es comentarà tractarà sobre els punts en comú en els que coincideixen 

els agrupaments analitzats. En els quatre casos hem pogut veure tres fets destacables, la 

primera és que el tipus de població més recurrent en aquests espais són infants i joves amb 

nacionalitat espanyola, generalment sense dificultats socioculturals ni socioeconòmiques, i 

sense condicions de diversitat funcional. Que la majoria tinguin en comú aquestes 

característiques, no vol dir que no hi hagi presència de joves amb dificultats 

socioeconòmiques, culturals, amb altres nacionalitats o bé que algun dels seus familiars hagi 

realitzat un procés migratori, com també que pateixin algun tipus de discapacitat o trastorn. 

Aquest fet ens duu a veure que en tots els agrupaments com a mínim hi ha un jove amb 

situació de vulnerabilitat, però ens permet veure també que la proporcionalment no hi ha el 

mateix nombre de persones amb situacions vulnerables, que amb situació estable o entesa 

com a ordinària. Per tant, veiem que la diversitat de infants i joves que hem vist en els 

agrupaments, no representa a la diversitat d’infants i joves que trobem en les diferents 

poblacions. Per últim, posant especial èmfasi als infants o joves que la seva condició 

requereix alguna NEE, podem veure que la seva presència no és equivalent a la presència de 

joves sense NEE. Aquestes resultats els relaciono amb un dels principis que Gigarenco (1969) 

va establir quan parlava dels elements que requerien ser presents en la quotidianitat d’una aula 

inclusiva, el primer era el principi d’agrupaments heterogenis. Feia referència a aquest 

concepte entenent que tota la diversitat d’alumnat havia de rebre l’educació en el mateix espai 

i en aquest espai calia que hi hagués una proporció natural entre infants amb discapacitat i 

sense discapacitat. Traslladava aquesta idea a qualsevol institució de l’àmbit de l’educació ja 

fos formal o no formal, perquè argumentava que aquest principi afavoria al desenvolupament 

social, físic, emocional i intel·lectual de tots els membres de l’aula.  

Recollint aquesta idea de l’autor, la qual també podem trobar entre els discursos de Sussan 

Stainback (2001) i Efren Carbonell (2017), la relaciono amb una de les coses que va comentar 

una de les monitores de l’agrupament A3 mentre parlava de la seva experiència com a 

vetlladora d’una infant amb autisme sever, deia així:  

‘’ I per els nens, tant per l’Aina com per els nens és com, als nens els hi va molt bé tenir a la 

Naiara i entendre com funciona la Aina i a la Aina, tot i que tampoc ho sé molt, crec que li és 

una miqueta igual, però també li va bé estar amb el grup de nens i fer coses diferents a les 

que fa al cole.’’ [R.20- A3] 
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 El que entenem per educació inclusiva, no deixa de ser un model d’educació que implica que 

tots els infants i joves de la institució a la qual fem referència, tinguin la oportunitat 

d’aprendre junts independentment de les seves característiques físiques, psíquiques, socials, 

culturals, de sexe entre d’altres.  

‘’L’educació inclusiva és un tema de drets humans. Els alumnes amb NEE tenen dret a ser 

membres dels mateixos grups, com qualsevol altre nen . Una educació segregada, per tant, 

restringeix aquest dret i limita les possibilitats per a l’autorealització.’’                                                

(Carbonell, 2012: 63) 

En les entrevistes s’ha pogut detectar que dos dels agrupament analitzats han pogut detectar 

aquesta necessitat en la seva entitat i han començat a promoure iniciatives per intentar 

adreçar-se a part de la població a la que actualment no arriben, amb especial atenció a poder 

atendre a infants i joves que hagin realitzat processos migratoris o bé els seus familiars. En el 

cas de l’agrupament A1 a través d’una dinàmica amb els joves on cadascú senyalitzava el 

barri en el que vivia del municipi, van detectar que hi havia barris dels quals no tenien cap 

infant, i coincidia amb que el tipus de població amb més densitat havien realitzat algun procés 

migratori, a partir d’aquí han iniciat un anàlisi de procedència més acurat a partir del qual 

volen realitzar un pla d’acció. En el cas de l’agrupament A4  han pogut detectar que malgrat 

estant situats al barri de la Calla, tenen molt poca població d’aquest i dels voltants, destacant 

que és un barri amb una alta freqüència de persones immigrades. S’estan plantejant com 

poder-hi arribar, però com a pla d’acció de moment per l’any que ve es plantegen reservar 

dues places d’emergència a cada unitat per poder atendre a joves de les llars juvenils de la 

comarca, com explica en el següent fragment: 

‘’ Si que de cara l’any que ve hi ha una proposta feta de reservar sempre dues places perquè 

ens hem trobat aquest any per exemple amb el cas de llars juvenils que volen portar els nanos 

a l’agrupament i van tard a les preinscripcions, la nostra intenció és tenir les places a 26 i 

tenir dues places reservades per aquests casos d’urgència que creiem que per el nano és 

important venir a l’agrupament i per tant, tenir dues places a la unitat reservat. Però això 

encara no està en marxa, de cara a l’any que ve.’’                                                                                                                

[R. 4.2- A4] 

En tots els agrupaments trobem casos puntuals d’un jove que es sobre el qual es basa 

l’entrevista, excepte l’agrupament A2 que actualment amb situació de diversitat funcional 

només hi ha una monitora. Durant l’anàlisi hem pogut detectar que en aquests casos hi ha 
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aspectes en els que divergeixen a l’hora d’atendre als infants i casos en els que destacaríem 

pràctiques pròpies, però que no coincideixen ni divergeixen amb cap altra pràctica dels 

diferents agrupaments.  

Per començar introduirem els aspectes que divergeixen pel que fa al concepte d’inclusió quan 

els agrupaments pensen en les activitats que es realitzaran. Per una banda, trobem que els 

agrupaments A2 i A4 reconeixen pensar les activitats ja des d’un principi amb perspectiva 

inclusiva per tal que en el cas que participi un infant amb NEE no sigui necessari modificar 

l’activitat i en pugui participar. L’agrupament A4 que atén a un jove amb moltes dificultats 

pel que fa  a la mobilitat quan planifica alguna activitat que impliqui adreçar-se a la natura o 

molt moviment, si que informa a la família per tal que ells puguin valorar la situació i 

considerar si el jove pot venir o no, tenint en compte que des de l’agrupament no hi ha 

recursos suficients per poder-lo atendre en aquests casos.  D’altra banda, trobem que els 

agrupaments A4 i A1 expressen que la planificació de les activitats és adaptada quan es té en 

compte que vindrà l’infant amb NEE. En el cas de l’agrupament A4 és la família que es posa 

en contacte amb els monitors per conèixer l’activitat que es farà i valorar si és inclusiva per a 

l’infant o no. Així doncs trobem una altra divergència pel que fa les activitats i és que als 

agrupaments A1 i A2 l’infant amb NEE participa de totes les activitats, en canvi, en els 

agrupaments A3 i A4, l’infant no participa de totes les activitats que es realitzen. Pel que fa a 

les activitats podem veure que en la definició de l’educació inclusiva s’entén com a model 

d’educació que va més enllà del que entenem per integració, i per tant demana una adaptació 

dels continguts educatius i de les estructures metodològiques pensada a tota la diversitat 

d’infants a la que s’atén, aprofitant per corroborar aquesta idea amb una cita de Efren 

Carbonell:  

‘’l’educació inclusiva ha d’incloure pràctiques on tothom i en tots els aspectes hi tinguin 

cabuda i no sols això sinó que en aquestes pràctiques les persones es sentint respectades, 

realitzades i contribuents en la societat.’’ (Efren Carbonell, 2017: 85) 

Un altre element teòric que ens ajuda a comprendre un tret que hem vist repetit en dos dels 

agrupaments, el qual és la comunicació amb la família, el trobem present també en la 

definició d’educació en el lleure argumentat la idea de la següent manera: 
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‘’ L’educació en el lleure forma part de l’educació no-formal i es dirigeix als infants i joves, 

no obstant això, indirectament es treballa amb i per les famílies, monitors i la comunitat.’’ 

(Morral, A., Illa, L., Borrell, G., Garcia, M., Diaz, J, 2017) 

Respecte aquesta última cita també cal esmentar una de les divergències que s’ha pogut 

observar entre l’agrupament A3 i la resta d’agrupaments, i és que el fet que aquest 

agrupament hagi escollit com a sistema de suport tenir una monitora vetlladora, ha fet que no 

tots els monitors de l’agrupament tinguin la mateixa informació i grau d’incidència amb 

l’Infant amb NEE. En canvi, en els altres agrupaments malgrat s’ofereixi atenció 

individualitzada o no, tots els caps mantenen el seu rol amb els infants amb NEE, com amb la 

resta. 

Seguint amb el fil de les divergències podem veure una molt notables que és la normalització 

de la diversitat en la ideologia i funcionament de l’agrupament. La normalització, com a 

principi de l’educació inclusiva, tal com ens comenta Carbonell el principi d’acció és: 

‘’posar a disposició de totes les persones amb discapacitat unes condicions i una forma de 

vida tan properes i comunes com sigui possible a les circumstàncies i els estils de vida 

vigents en la societat, perquè el subjecte amb discapacitat s’ha d’emmarcar en un entorn 

semblant al del subjecte normal, impregnat d’una atmosfera càlida i rica en estimulació. Es 

tracta de la possibilitat que la persona amb discapacitat desenvolupi un tipus de vida tan 

normal com sigui possible.’’ (Carbonell, 2017: 31) 

L’anàlisi ens ha dut a veure que els agrupaments A4 i A2 les condicions de diversitat que 

poden presentar infants o caps, han estat normalitzades amb el temps per part de tots els 

membres de l’agrupament, i amb normalitzades també donem per entès que acceptades. La 

monitora amb la que vam realitzar l’entrevista de l’agrupament A2 ho explicava de la següent 

manera mentre comentava com era la relació que tenien els infants amb la Quela (nom de les 

monitores) que tenia discapacitat intel·lectual,  

’’o sigui, els nens realment, si que hi ha coses que no li aniran a demanar, però s’hi 

dirigeixen bastant i la inclouen molt jo crec, perquè també n’hi ha molts que fa molts anys 

que la veuen al cau i nosaltres intentem fer-los entendre que ella és una cap més i que per 

tant, qualsevol cosa li poden demanar amb ella’’.  [R.14- EA2] 

Citar també un dels moments en el qual el monitors del agrupament A4, explicava com es 

relacionaven els altres joves amb el jove que té NEE i deia el següent:  
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‘’ Bueno, nosaltres com que ja fa molts anys que tenim el cas de’n Roc, realment, vull dir 

pels nanos que són nous els sobta molt en el primer moment però el fet que tots els joves que 

han estat a l’agrupament, l’han vist tota la vida a l’agrupament ho veuen amb normalitat, i 

saben com tractar-hi, com comunicar-se amb ell. Això fa que els nanos que els tira enrere 

potser al principi, al veure que els altres ho fan amb normalitat també ho fan així, vull dir 

quan ve en Roc a les sortides d’agrupament o així, tot l’agrupament viu amb molta 

normalitat que ell hi sigui’’. [R.5-EA4] 

Els dos agrupaments als quals fem referència cal esmentar que es troben condicionats per un 

factor temps que ha afavorit a poder aconseguir aquesta situació, ja que en el cas del 

agrupament A4 el jove fa 9 anys que forma part de l’agrupament, i en el cas de l’agrupament 

A2 també podem veure en el fragment de l’entrevista que el factor temps és un element 

present. A banda d’això, aquest agrupament ja des dels seus inicis tenia una jove amb 

Síndrome de Down, i anys després es va realitzar un projecte que s’anomenava ‘’Tots som 

caps’’ el qual tenia per finalitat incorporar en la tasca de monitoratge a persones amb 

diversitat funcional, i que s’ha mantingut fins a dia d’avi. El factor del temps no és quelcom 

irrellevant, ja que Mel Ainscow va destacar com a primer d’un dels quatre principis per fer 

que la educació inclusiva fos un dret dels infants que: 

‘’La inclusió és un procés que cerca la convivència amb la diferència, però requereix de 

temps.’’ (Mel Ainscow, 2010: 4) 

Una dada rellevant a contrastar amb el concepte de normalització que s’ha explicat 

prèviament és que s’ha trobat que en els agrupaments A1, A2 i A3 hi ha una manca de 

comprensió i acceptació per part dels infants sobre el concepte d’inclusió malgrat hi ha hagut 

la voluntat d’atendre’l des de l’agrupament, però tots els monitors a les entrevistes en 

destaquen que a l’hora de relacionar-se amb els joves amb NEE la resta d’infants hi posa 

diversos obstacles, i n’identifiquen sensacions de por i rebuig envers aquests. En canvi, en 

l’agrupament A4, la concepció dels joves sobre la situació del seu company és tal que fins i 

tot, com podrem veure en la categoria 5, és el mateix grup el que serveix de sistema de suport 

per fer de l’entitat un espai inclusiu on el jove en pugui formar part. En el punt d’inclusió i 

comunitat trobem una idea de Stainback (2001) que ens pot ajudar a comprendre aquest fet, 

amb la idea que normalitzar aquest tipus de situacions des d’un primer moment, produeix 

millors respostes tant per a tots els membres de l’entitat a l’hora d’establir vincles de 

convivència en un mateix espai de socialització. 



51 
 

Per últim, entrarem en el bloc d’aspectes a destacar que hem trobat al llarg de l’anàlisi. Al 

llarg de les preguntes que se’ls hi realitzava per comprendre com s’atenia als infants i joves 

amb NEE, hem pogut veure que manifestaven diferents necessitats que els hi sorgien quan es 

tractava d’atendre al col·lectiu. Per una banda, els agrupaments A1 i A3 destacaven una falta 

de formacions per part de la demarcació a la qual emparar-se a l’hora d’intervenir. Els 

agrupaments A1 i A4 explicaven que alguna n’havien rebut però específiques i poc profundes. 

En el cas de l’A3, la monitora explica que la mare de la nena amb NEE és ella mateixa qui 

ofereix les formacions específiques per poder atendre a la seva filla. D’altra banda, una altra 

mancança que comenten és la falta d’eines i recursos per atendre als infants amb aquestes 

necessitats, això en el cas de l’A3 i l’A4. Veiem una perspectiva diferent per part de l’A2 que 

es plantegen poder generar-los ells mateixos. 

Un altre element a destacar és un plantejament inclusiu que han utilitzat tots els agrupaments 

per iniciar el camí a la normalització de la situació que és parlar obertament de les capacitats i 

limitacions dels infants amb NEE juntament amb la resta del grup, per facilitar-ne la 

comprensió. 
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Categoria 2: Espais 

Definició de la categoria: Llocs on es desenvolupen les activitats, ja sigui en medi obert o bé 

en els edificis on podem veure situat l’agrupament. Es contempla des d’una perspectiva física 

però també des de la valoració o projectes de futur i millores que es poden contemplar. 

 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 
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Comentari dels resultats obtinguts 

L’anàlisi ens ha dut a veure diferents qüestions sobre els espais en els que es duen a terme les 

pràctiques educatives. El primer resultat que es destaca és que majoritàriament els espais són 

inclusius, trobem que en l’A3 hi ha una absència de barreres arquitectòniques, amb entrades 

accessibles, portes desplegables, espais amples, absència d’escales i lavabos adaptats.  En el 

cas de l’A1 i l’A2 també trobem que els locals són accessibles i amb absència de barreres 

arquitectòniques, tret que no tenen els lavabos adaptats. Dels quatre agrupaments analitzats 

podem veure que l’únic que no és adaptat és l’A4 el qual no té una entrada accessible, les 

portes són de mida estàndard per on no passen les cadires de rodes i el lavabo no és adaptat.  

Relacionem aquest fet amb una qüestió i és que els locals de l’A2, A1 i A3 són espais cedits 

per l’Ajuntament, en canvi, el del A4 és un local privat del bisbat en el qual troben certes 

limitacions per dur a terme les obres necessàries per adaptar-lo. Tot i així, tenint en compte 

que el jove amb NEE que forma part d’aquesta entitat té presenta dificultats en la mobilitat i 

fa ús d’una cadira de rodes, en preguntar per com ho feien perquè ell hi pogués anar el 

monitor va respondre el següent: 

‘’Alguna porta que impedia el pas amb la cadira de rodes, es va treure. No hi ha la rampa 

però l’aixequem. No és el més accessible i el més perfecte per tots, però entre tots ja el fem 

accessible. Depèn de quines obres no les podem fer, perquè el local és del bisbat i no podem 

fer rampes i de tot, però amb el que anem tirant, i l’aixequem entre dos o entre tres i no hi ha 

problema.’’ [R.8.1- EA4] 

Aquesta dada que es va donar de manera molt informal i va semblar passar desapercebuda 

en la conversa ens dóna un resultat important i és que l’entitat sobre la qual fem referència fa 

complir la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’educació inclusiva, en la qual es fa constar la 

necessitat d’adequar els espais educatius per tal de poder atendre a la diversitat dels infants 

garantint així la igualtat d’oportunitats i accessibilitat a l’educació. De rebot, parlant 

d’accessibilitat veiem també que entra en joc la Llei 13/2014 d’accessibilitat, la qual 

atribueix la responsabilitat a l’educació i a la societat a garantir espais inclusius per tal 

d’evitar la discriminació i oferir la mateixa oportunitat a tots els membres del col·lectiu. 

Destacar que aquesta llei també la veiem reflectida en el cas de l’agrupament A2 el qual està 

a l’espera de rebre de nou el seu local, ja que aquest s’està reformant des de l’Ajuntament 

per renovar l’espai i dotar-lo de les adequacions necessàries per poder ser inclusiu. 
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L’agrupament al qual fèiem referència sobre les seves barreres arquitectòniques, com hem 

pogut veure en altres categories, proposa activitats no inclusives a les que el jove no pot 

anar, però en especial destaca que a la sortida d’agrupament la qual inclou una nit un dels 

criteris que és té en compte és que la casa on es realitzi tingui les adequacions necessàries 

perquè el jove pugui anar-hi. Aquest fet ens remet a unes paraules de l’autor Joaquim Franch 

quan esmenta una sèrie d’elements que des de la seva experiència i perspectiva ha de tenir el 

lleure, com per exemple, que l’espai on es dugui a terme la proposta ha de poder tenir una 

previsió de les situacions que es puguin generar a tres nivells: les relacions que es creïn, les 

activitats que es realitzin i l’anàlisi d’allò que viuen. Indirectament aquesta sentència ens 

duu a relacionar-la amb un dels altres resultats obtinguts per part de tots els agrupaments i és 

que molts dels espais on es realitzen les sessions són en medi obert, per tant amb certes 

dificultats de control i mesures de seguretat. 

Per últim, sobre senyalització i mesures per a persones amb discapacitats visuals i auditives, 

entre d’altres, trobem que només l’agrupament de l’A3 té una diferenciació per colors de les 

portes, que per exemple, a la jove amb NEE que atenen expliquen que li ha anat bé per 

construir-se el seu marc de referència envers l’espai. 
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Categoria 3: Relacions 

 

Definició de la categoria: fa referència a les relacions que es donen per una banda entre 

monitors i infants, i d’altra banda entre infants i infants. Es dóna èmfasi les repercussions que 

aquestes poden tenir en els processos educatius dels infants, com també en els processos 

inclusius. 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 
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Comentari dels resultats obtinguts 

 

Els resultats d’aquesta categoria s’organitzaran en quatre grans blocs: la relació entre caps i 

joves, les finalitats educatives, les afinitats personals entre els joves, la entitat com a 

generadora d’espais de reflexió. Per introduir el primer punt destacarem aquells resultats que 

hem trobat en comú en els quatre agrupaments. El rol del monitor es va poder veure molt 

diferenciat del rol dels joves al llarg de les observacions, ja que aquest assumeix la tasca de 

posar els límits, establir les regles del joc, moderar i guiar les diferents accions dels joves amb 

consonància a les finalitats educatives i les activitats plantejades. La funció que més es podia 

detectar a través de les observacions eren els monitors com a suport de les activitats que es 

realitzaven i els quals oferien les eines necessàries perquè aquesta es pogués dur a terme, és 

aquest marc de referència que construeixen amb el seu guiatge el que possibilita que els joves 

puguin superar les seves habilitats i millorar la comunicació, a diferència del temps lliure, 

explica Franch. Aquest rol suposa diferents qüestions, una d’elles és la influència que com a 

referent adult fas als infants i joves encara que sigui involuntàriament, com podem observar 

en el següent fragment: 

‘’Curiosament, el fet que les monitores diguessin princesa i no príncep va a dur als infants a 

triar noies per fer de princesa, quan en realitat simplement es tractava de triar a algú per 

protegir-lo. ‘’ [P.4- OA2] 

El monitor o cap al final no deixa de ser un exemple per als joves, però aquest tret malgrat 

costi de controlar, també és pot utilitzar amb certes finalitats, com explica Stainback (2001) 

quan parla de la normalització dels col·lectius amb NEE, atribuint la responsabilitat als 

referents adults que eduquen als infants que a través del seu propi exemple aprofitin per 

treballar valors com la solidaritat i comprensió envers la diversitat funcional. Aquest tret 

l’hem pogut veure en els resultats de la primera categoria quan fèiem referència del procés de 

normalització a les diferències que s’ha assolit des de l’agrupament A4. Un altre element que 

pot exemplificar aquest aspecte, s’ha detectat a través de la observació de l’A2, on s’ha pogut 

veure com eren les relacions dels infants amb una de les monitores que tenia una condició de 

discapacitat intel·lectual, la qual mantenia el mateix rol que les tres caps que hi eren presents 

donant suport a les activitats que es proposaven. No es va poder veure el rol de dinamitzadora, 

perquè en aquest cas gairebé el portaven entre dues de les quatre caps, però es va poder 

observar com les altres caps comptaven amb ella a l’hora de realitzar les activitats, de la 
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mateixa manera que comptaven amb els altres caps. Aquest resultat es va poder contrastar 

també amb l’entrevista a l’agrupament on la monitora entrevistada explicava que la manera 

d’incloure-la al grup no anava més enllà de normalitzar la seva presència i així mostrar-ho de 

cara als infants.  

Pel que fa a les relacions amb els caps de les observacions podem recollir que són relacions 

properes i horitzontals, tret de la diferenciació de rols que es dóna tal com hem esmentat 

anteriorment. En dues de les entrevistes (A3 i A4) recollim reflexions dels caps sobre la seva 

pròpia pràctica on la idea global és la creació de vincles que es creen amb els infants a partir 

dels quals es pot iniciar un treball o un acompanyament individualitzat. En els següent 

fragment un dels testimonis que ha explicat aquest fet podem veure com en un cas s’arriba a 

atendre una necessitat personal d’una jove. 

‘’És una relació que és com curiós, és una mica com la relació, jo la compararia però no és 

ben bé igual, però amb els tiets per exemple, que no són els pares, que no és un referent 

adult, però que potser li expliqués les coses, és curiós. Sap que si ens expliquen que van fer 

algú no els hi direm als pares,  nosaltres també els hi proporcionem l’espai o la confiança 

perquè es puguin obrir i gràcies això s’han trobat solucions, l’any passat una de les 

caravel·les se li va detectar depressió infantil i tot això va ser arrel d’un raid que es va fer, 

que va parlar amb els caps i després els caps si que van acabar parlant amb la família. Però 

va ser gràcies a l’espai aquest que es genera que a vegades dius, ostia, potser no tenen aquest 

espai a un altre lloc.’’  [R.11- EA4] 

Entre d’altres de les situacions que suposa el rol de ser cap o monitor trobem la responsabilitat 

d’assumir les intencionalitat amb les que es pensen i es duen a terme les activitats, com també 

les finalitats específiques, com comenta Joaquim Franch (2018). En aquestes finalitats 

educatives s’ha trobat mitjançant l’anàlisi que una de les que comparteixen tots els 

agrupaments és desfer els petits grups creats de manera natural per els joves per qüestions 

d’afinitat, amb la voluntat de donar-los-hi la oportunitat de conèixer i treballar amb tots els 

membres del gran grup. Tal com diu Joaquim Franch (2018), evitant caure en el risc que 

decidint ells en petit grup es puguin reproduir certs mecanismes presents a la nostra societat 

que generin desigualtats entre els membres del grup.  

Un altre punt en comú que hem trobat en dues de les observacions de l’A2 i l’A1 realitzades 

és la creació d’espais de reflexió després de les dinàmiques que es realitzaven. Aquests es 

constituïen en rotllana i donaven peu a poder tractar d’una manera més profunda els 
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continguts treballats en la dinàmica, en ambdós casos els temes a tractar eren temàtiques 

socials com el bullying i la qualitat de vida de les persones segons la situació econòmica i 

laboral. L’autor Joaquim Franch parlant de les activitats com a un dels elements transversals 

del lleure, explicava que un projecte o una activitat tenia com a fites que el grup es pogués 

expressar des de la seva essència, i així poder-se contrastar amb la realitat. Una mica aquesta 

pràctica és la que veiem reflectida en aquest cas. Malgrat només es s’ha observat en dos dels 

agrupaments a través de les observacions en les entrevistes hem pogut veure que tots ells 

compten amb aquest recurs per treballar a partir dels valors, tant els escoltes com aquells que 

com a monitors volen transmetre als joves. 

Per concloure els resultats trobats en aquesta categoria cal parlar sobre la presència de les 

afinitats i vincles d’amistat que trobem present en les relacions que es donen amb entre els 

infants. Franch en la seva obra feia referència a les relacions interpersonals dels infants com a 

pilar que constitueix el que és l’educació en el lleure, esdevenint-se així com a essencials per 

als processos educatius que es donen en aquest entorn. Aquest tret s’ha pogut observar en tots 

els agrupaments, on aquestes relacions interpersonals es reflectien amb petits grups de joves 

que s’unien per vincles d’amistat i entesa en les estones que no es realitzaven activitats 

dirigides. Joaquim Franch (2018), destaca el sentiment de pertinença que es viuen des 

d’aquests petits grups en contrast amb el defora, que ajuda a construir una estructura de 

seguretat per als individus del grup, però alhora pot limitar el camp de relacions que aquests 

poden generar fora del petit grup. Per això la incidència en que una de les finalitats educatives 

per part dels animadors sigui generar dinamismes perquè es puguin relacionar entre tots. 

El sentiment de pertinença al qual fem referència també és un concepte tractat des de la 

perspectiva inclusiva, Carbonell (2017) cita a Gigarenco (1989) per tal de reproduir la idea 

que el sentiment de pertinença en un grup rebutja les possibles discriminacions i rebuig a les 

diferències entre ells, en tant que el focus des d’on es veu el grup és la unitat. Aquesta idea 

ens duu a tractar sobre les relacions que es donen entre els infants amb NEE i els infants sense 

NEE, a través de les dues entrevistes hem pogut detectar dos extrems, per una banda a l’A4 

les relacions que és poden veure en aquests circumstàncies, són d’amistat, tal com diu 

l’entrevistat, és un company més del grup sense distinció. En canvi, a l’A3 la monitora 

entrevistada comenta que la relació dels altres infants amb la nena amb NEE és nul·la, de 

manera bidireccional, de la mateixa manera que a l’A1 també reconeixen que tret d’una jove 

que recolza bastant als monitors per tractar d’incloure-la al grup, la resta mostren indiferència. 

En els casos de l’A3 i l’A1 recordem que justament aquestes infants és el primer any que es 
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troben en el grup, en canvi en el cas de l’agrupament A4 en fa nou que el jove està al mateix 

grup, i podem relacionar aquest resultat amb una idea de Joaquim Franch on esmenta que 

quan el grup ja té una durada vital de cert temps, un tret característic que es dóna és la història 

col·lectiva que aquest es crea, com també la construcció de la pròpia identitat del grup. 

Malgrat la influència del factor temps recollim una idea Pujolàs (2012) sobre les interaccions 

entre iguals heterogenis, les quals considera que s’enforteixen els aprenentatges en 

comparació a la possibilitat de fragmentar als individus per les seves característiques 

individuals, que pot fer l’efecte contrari, debilitat l’aprenentatge per a tots els membres de la 

comunitat que es trobin en l’entitat. 
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Categoria 4: Activitats 

Definició de la categoria: es contempla la tipologia d’activitats, la gestió i organització, les 

finalitats d’aquestes, els continguts, les metodologies que predominen i les conseqüències que 

comporten en els processos educatius com també els inclusius. 
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Comentari dels resultats obtinguts 

Començarem comentant els resultats que hem obtingut en comú a partir de les diferents eines 

de recollida que han estat emparades. En tots els agrupaments hem pogut veure que les 

activitats estant pensades des dels interessos i necessitats que els infants manifesten, quasi tots 

han respòs que aquests primers són recollits en la primera sessió de l’any on els hi pregunten 

què els hi agradaria fer, però que la flexibilitat de la qual gaudeixen els hi permet anar 

incorporant continguts en funció de les necessitats que poden veure o bé nous interessos que 

sorgeixen. En una de les observacions a l’A3 vam poder veure un dels moments en que 

monitors i infants comenten les pràctiques educatives i des d’on es poden recollir aquestes 

idees: 

‘’Aprofiten per idealitzar quin podria ser el premi o recompensa que van guanyant amb les 

monedes i juntament amb una monitora miren una pluja d’idees que hi ha penjada a la paret 

amb un seguit de propostes que van realitzar a principi de curs, tot aprofitant per assenyalar 

quines activitats han realitzat i quines tenen pendents, com per exemple fer un ball i un 

himne propi de la unitat’’. [P.14- OA3] 

Aquest element observa el relacionem amb els plantejaments de Joaquim Franch (1985) que 

defensava que l’educació en el lleure era dels i per als joves, i que les entitats que hi 

treballaven havien de possibilitar i facilitar que els infants poguessin realitzar activitats que 

els hi interessessin. En els seus plantejaments també afegia que malgrat els continguts a 

tractar podien venir de l’interior del grup com bé de factors exteriors, calia que aquells 

continguts que es proposessin fomentessin el sentit de pertinença i col·lectivitat del grup i 

estiguessin relacionats amb la seva realitat més propera. Aquest també és un dels elements 

que hem pogut veure en els diferents agrupaments els quals es tracten temàtiques socials o bé 

que poden ser properes a la realitat dels infants, com el cas de l’agrupament A2 que el 

contingut de la sessió que es va observar va ser el Bullying, ja que s’havien detectat certes 

pràctiques de rebuig des dels petits grups que conformaven la unitat. O bé com podem veure 

en l’entrevista a l’agrupament A3:  

‘’ Primer cau de tots, que es coneixen els caps i tot el que es fa és una pluja d’idees de què 

volen aquest any, que esperen fer i que tenen ganes de fer i a partir d’aquí els caps ja es 

posen a treballar amb el que els nanos han dit, amb el que podem fer, perquè realment també 

tenim el que tenim. A vegades a mig curs veus que els nanos van canviant i proposen una 

altra cosa, s’ha de tenir una mica de flexibilitat i anar-te adaptant a ells, sempre acabes 
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afegint algun tema o dinàmica, per exemple, aquest any han demanat fer dinàmiques de 

feminisme, però anys enrere no les demanaven i les acabaves afegint. Nosaltres també tenim 

uns valors que són molt clars i això és el que transmetem al cau i això ho saben tots els pares, 

i més enllà de que els nanos ho sol·licitin més o menys, sempre acabes treballant els valors. 

Ja si ho pots fer encaixar amb el que volen fer, perfecte, sinó a vegades ho fas i els nanos 

tampoc et marquen tot el curs, et marquen quatre o cinc idees. ‘’ [R.14- EA4] 

La cita que s’ha exposat per explicar com també els monitors escullen part dels continguts, cal 

ressaltar un dels aspectes que ha mencionat i que també trobaríem en comú amb la resta dels 

agrupaments quan parlen sobre la pròpia pràctica educativa, aquest és la transmissió de valors. 

Des de l’escoltisme una de les finalitats educatives que podem veure més present és el treball 

dels valors en les activitats que es realitzen. Tal com trobem en la definició de l’educació en 

el lleure, aquest àmbit d’educació no formal treballa a partir de la transmissió de valors, 

l’adquisició d’habilitats personals i el coneixement, com també la descoberta de l’entorn. Des 

del dret a l’educació s’eixampla una mica aquesta mirada i parla d’una educació que fomenti 

la consciència i la responsabilitat a través de l’adquisició de competències com la comprensió, 

la tolerància i la igualtat. 

Dos elements més que hem pogut veure en els diferents agrupaments és que la metodologia de 

treball és des d’una concepció grupal i no tant individual i des d’una perspectiva 

cooperativista a partir d’utilitzar la tècnica del petit grup, on reforcem amb la idea de Pujolàs 

(2012) el qual comenta que treballar a partir d’una metodologia cooperativa pot arribar a 

abordar les competències bàsiques i socials a les que no s’ha arribat des del model competitiu 

individualitsta. L’altre element al que fèiem referència és la tipologia d’activitats que es duen 

a terme en els diferents agrupament, tots han coincidit en que aquesta és diversa i respon a 

activitats del tipus: dinàmiques, jocs, raids, sortides, campaments, organització 

d’esdeveniments, extrajobs, que es van complementant al llarg de l’any. 

Per començar a filar prim sobre els aspectes que es van poder anar observant individualment a 

cada agrupament, podem veure que en dos d’ells (A1 i A2)  aprofitaven per aprofundir en el 

contingut d’aquesta. Franch, l’autor de referència de la investigació sobre l’educació en el 

lleure explica que l’educació en el lleure ha de dotar-se d’una certa vivencialitat, tenir un 

sentit per als joves i infants que en formen part, que la puguin manipular i prendre consciència 

dels continguts que s’estan tractant. Aquest element també el podem identificar en les 

pràctiques que ambdós duen a terme al llarg de les observacions que és el recull de sensacions 
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i elements que sorgeixen en el moment de l’acció in situ, un recurs que pot ajudar als joves a 

reflexionar sobre el contingut que s’està tractant. Obrint la porta a comprendre la realitat i 

poder-se reflectir en ella. 

Anteriorment parlàvem de la importància del sentit de la col·lectivitat al qual Franch (1985) 

donava molta èmfasi i al que Carbonell (2017) atribueix com a element d’inclusió des de la 

perspectiva que quan un grup construeix un sentiment de pertinença, la mirada que fa cap a ell 

mateix és des de la unitat i amb aquesta perspectiva és més difícil que es donin situacions de 

rebuig i/o discriminació dins d’aquest. Un element que es va poder observar a l’agrupament 

A3 que fomentava aquest sentit de la col·lectivitat va ser el llenguatge que utilitzaven, en tant 

que la activitat que es va observar es titulava ‘’Màster Fresh’’, paraula que tenia algun tipus 

de sentit per a tots els infants del grup, ja que també la van utilitzar al llarg de la sessió. 

Franch en la seva obra també donava certa èmfasi al sentit que té el fet del llenguatge que es 

crea i es comparteix al llarg dels projectes i/o activitats. 

Per últim, en les entrevistes hem pogut veure que malgrat el cau sigui un espai organitzat, 

planificat i si més no valorat, una de les finalitats que també es persegueixen és el fet de poder 

crear espais de llibertat controlada. En tots els casos, els monitors fan referència al temps 

lliure dins del temps de lleure, com a element que tenen present en les seves pràctiques 

educatives. 
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Categoria 5: Sistemes de suport 

Definició de la categoria: elements i accions que s’utilitzen per fomentar la inclusió dels 

infants amb NEE en contextos educatius ordinaris, per facilitar les relacions entre els infants 

com també vetllar per la qualitat dels processos d’aprenentatge. 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 
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Comentari dels resultats obtinguts 

La categoria que comentem cal destacar l’absència de resultats que es va donar en les 

observacions, tret d’un agrupament que en vam poder identificar un element. Les entrevistes 

tampoc ens van donar molta informació respecte els sistemes de suport i per tant, el primer 

resultat que obtenim és que els agrupaments no utilitzen sistemes de suports inclusius.  

Els tres elements que vam poder observar fan referència a l’atenció personalitzada als infants 

amb NEE, el llenguatge i comunicació i els Plans Individuals de Treball. Començant pel 

primer punt a comentar, l’atenció personalitzada és un dels elements que vam poder veure a 

l’agrupament A1 a través de les observacions, com també da l’entrevista. A través de les 

entrevistes també vam poder veure que l’A3 i l’A2 era un recurs que utilitzaven però cada 

entitat ho feia sota el seu criteri. Per una banda, vam veure que Manlleu ho feia sota el criteri 

de suport a les activitats, tenint en compte que l’infant amb NEE era partícip de totes les 

activitats, l’atenció individual es donava per tal de facilitar que la jove pogués participar amb 

normalitat de les activitats. Fem referència a un fragment de la observació on es pot veure més 

acuradament: 

‘’Una monitora seu amb la jove que presenta més dificultats de comprensió per explicar-li 

una mica que vol dir que s’ha de fer. Mentre els altres monitors resolen els dubtes que 

puguin sorgir a la resta de joves.’’  [P6- OA1] 

D’altra banda, el cas de l’agrupament A3 aquesta atenció personalitzada es dóna a través 

d’una monitora que és exclusivament vetlladora de la jove que presenta NEE, la qual 

acompanya en tot moment a la jove al llarg de les sessions de cau. Per últim podem veure a 

l’entrevista de l’A2 que el plantejament que es fa sobre l’atenció individualitzada és més 

enfocat a donar els espais necessaris perquè els joves amb NEE, puguin participar de les 

activitats però gaudint dels seus propis espais quan els necessitin, tot parlant d’un jove que 

anteriorment havien atès amb TDH.  

La idea de proporcionar una atenció individual també és recollida per l’autor Pere Pujolàs 

(2012) en un article que parla sobre l’educació inclusiva. En aquest la idea principal que 

exposa és que la fragmentació de l’alumnat per les seves característiques individuals debilita 

l’aprenentatge, però destaca la importància d’oferir una atenció homogènia individualitzada 

als alumnes amb NEE, per tal de garantir un millor procés d’aprenentatge. 
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En contraposició d’aquest plantejament i del que hem pogut observar en els darrers 

agrupaments comentats, en el moment en que preguntem per suports o atenció 

individualitzada al agrupament A4 reconeixen que entre tots els joves de la unitat cobreixen 

les necessitats especials que presenta el jove de la unitat. Aquesta dada la contrastem amb els 

plantejaments en els que coincideixen Ainscow (2010) i Pujolàs (2012), els quals exposen la 

importància que tot el col·lectiu, inclosos els infants siguin partícips i presents en els 

processos d’inclusió, essent conscients dels suports que aquests poden presentar per obtenir 

les mateixes oportunitats de formar part dels processos educatius del grup. 

El segon element a comentar és el llenguatge, la comunicació que es manté amb els infants 

amb NEE que tenen maneres de comunicar-se diferent. En els casos dels agrupaments A3 i 

A4 hem pogut detectar que els infants amb NEE que atenen utilitzen un tipus de llenguatge 

per pictogrames, la jove de A3 a través d’una tablet i l’infant del A4 a través d’un carpesà. La 

diferència que hem pogut veure és que per una banda a l’A3 aquest llenguatge només és 

conegut per la jove i la vetlladora, tampoc per l’equip de caps ni pels infants. En canvi, 

l’agrupament A4 en el següent fragment podem veure que tots els membres de la unitat 

coneixen el llenguatge de l’infant i el fan servir per comunicar-se amb ell. 

“Per tots els caps de la unitat si, i per tots els nens també. No se’ls hi ha explicat mai, ells 

mateixos s’ho han anat explicant. Ho veuen i moltes vegades per curiositat mateixa ells ho 

volen aprendre. Perquè tots volen comunicar-se amb en Roc. I per la seva pròpia curiositat, 

hi ha un que ho domina més, els hi explica i a partir d’aquí ja està.’’  [P.17.2- EA4] 

Com hem pogut veure en la tercera categoria en el cas de la jove de A3, la relació amb els 

seus companys és nul·la, en contraposició a la relació que manté el jove amb NEE del A4 

amb els seus companys, definida com a ‘’amistat’’. Sobre el llenguatge i la comunicació 

destacar també que A1 assenyala com a sistema de suport un llenguatge fàcil i planer per 

facilitat la comprensió dels continguts a tots els joves.  

L’últim tema a tractar fa referència als Plans de Treball Individualitzats, els quals en educació 

formal s’utilitzen com a documents de referència on es recullen les reflexions i decisions que 

prenen els equips educatius sobre les mesures, accions i suports que es poden oferir a infants 

que es troben en situacions singular. Cap dels agrupaments investigats utilitza aquesta eina 

per dur a terme el seguiment dels infants amb NEE que atenen, però en el cas de l’A3 i l’A1, 

afirmen que seria una eina útil per poder establir els petits objectius específics que van 
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treballant amb els infants amb qüestió per tal de fer-ne un seguiment més acurat i anar 

ampliant el ventall de competències a treballar. 

Les activitats inclusives també són un sistema de suport del que gaudeixen els diferents 

agrupaments. Recollint una idea de Pujolàs veiem que l’educació inclusiva també es planteja 

una transformació de les estructures, el funcionament educatiu i la proposta pedagògica de la 

institució. En l’anàlisi realitzat hem pogut veure que dos dels agrupaments (A4 i A2) era un 

element de suport que tenien interioritzat en el seu funcionament ordinari com podem veure 

en els següents fragments: 

‘’ No, s’intentava adaptar totes les activitats perquè tothom ho pogués fer igual. Si que hi 

havia moments que.. bueno, era un nen amb Trastorn del Dèficit d’Atenció, per tant si que hi 

havia moments que ell necessitava fer altres coses, però perquè ell d’això, per exemple, et 

demanava d’anar al lavabo constantment per la necessitat de moure’s no? Doncs simplement 

se l’hi concedia i quan tornava s’afegia sense problemes a les activitats, era una cosa que et 

demanava ell, no era algú que tu haguessis de modificar res.’’ [R.22- EA2] 

‘’No clar nosaltres quan ve les tenim pensades per.. però ell ve cada 15 dies perquè fa coses 

amb l’Escola Estel també i com fan lleure i això.. si que el que tenim en compte és ‘’farem 

aquesta activitat’’, si que hi ha vegades que dius, ‘’osti i aquesta activitat en Roc com ho 

fem?’’, però realment sempre acabes.. o ells mateixos, alguns que porten tota la vida amb ell 

al cau que són com lapes van sempre junts, sempre hi ha en Roc amb en Martí o qui sigui, o 

un cap i a l’hora de jugar doncs correm amb la cadira, els pares ja saben que el porten al cau i 

que va amb la cadira aquella i que la cadira aquella anirà tremolant però...’’ [R.5.1-EA4] 

Per concloure amb aquest apartat, recollir tres principis bàsics de Mel Ainscow (2010) que 

considera que han de ser complerts per tal que es pugui exercir l’educació inclusiva com a 

dret per a tots els infants i la comunitat. 

1. La inclusió és un procés que cerca la convivència amb la diferència, però requereix de temps. 

2. La inclusió busca la presència, la participació i l’èxit de l’alumnat – a nivell acadèmic, però també 

personal- 

3. La inclusió requereix de identificació i eliminació de barreres que impedeixin l’exercici d’aquesta 

com a dret, eliminant també prejudicis i ideologies que actuen també com a barrera. 
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Relació amb la realitat més propera 

 Reproducció de ideologies socials a 

través del llenguatge 

 Conversió dels  jocs tradicionals en 

recursos per aprendre habilitats de 

convivència, relacionals amb l’entorn i 

les persones que conformen aquest 

 Interiorització dels valors escoltes i 

valors de la comunitat per fomentar el 

sentit crític. 

 

Categoria 6: Relacions amb l’entorn 

Definició de la categoria: fa referència a dos elements dispars. Per una banda, a la relació 

que s’esdevé des del agrupament amb la realitat propera a través dels continguts que es 

treballen. D’altra banda, les relacions a través de l’acció que es donen des de l’agrupament 

amb altre entitats o la xarxa popular i social de les poblacions on es troben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 
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Comentari dels resultats obtinguts 

Pel que fa a les relacions amb l’entorn vam poder veure a través de les observacions un 

element compartit per tots els agrupaments és la interiorització dels valors escoltes i els valors 

de la comunitat per entendre i aprendre a conviure en la realitat en la que es troben. Com hem 

pogut veure en la categoria 4, un dels elements destacats pel que fa als continguts és com 

s’aborden temàtiques socials que ajuden a comprendre millor la societat. En el cas dels 

agrupaments dels agrupaments A4 i A1 es va poder observar amb claredat a través de 

comentaris que feien els joves, com poden ser els següents: 

‘’mentre una de les primeres eliminades va cridant ‘’no tenemos casa, però tenemos 

dignidad’’ [P.4-OA1] 

La sentència citada fa referència a una activitat que es va dur a terme a través del joc de les 

cadires on perdien aquells que tenien els sous més baixos. El següent fragment, fa referència a 

una conversa de tipus informal que mantenien mentre esmorzaven: 

‘’una de les joves li comenta a una altra que porta paper de plata, i tot rient explica que ja ha 

convençut als seus pares perquè comprin ‘’bock and rols’’, però que primer havien d’acabar 

de gastar el paper de plata que els hi quedaven. Un altra temàtica de la que es passa a parlar, 

tot parlant de la quotidianitat és sobre el sexisme, mentre tots s’esforcen per mantenir un 

llenguatge neutre i no sexista.’’ [P.4- OA4] 

Un altre element que es va poder observar és com s’utilitzaven els jocs i les dinàmiques per 

tractar aquest tipus de temàtiques amb la finalitat de desenvolupar un coneixement crític de la 

societat en la que ens trobem, això es va poder observar en els agrupaments de l’A2 i l’A1. 

Ho exemplificarem amb un fragment de la observació de l’agrupament A2 en el que es 

realitzaven activitats per tractar el bullying com a contingut general de la sessió. 

‘’Per fer una recollida de la dinàmica fem una rotllana i el primer que se’ls hi demana a tots 

els infants és ‘’com us heu sentit?’’, aleshores, tots els joves que formaven part de l’equip de 

reforços negatius alcen la mà per explicar que ‘’s’han sentit malament’’, ‘’tenien la sensació 

que les monitores els criticaven’’, ‘’sentien molèstia pels comentaris que feien’’, ‘’es sentien 

nerviosos i amb pressió per fer-ho bé i tot i així semblava que no s’ensortien’’. L’equip 

guanyador amb certa sorpresa sobre com ho havien viscut els altres, expliquen que ells 

sabien sentit confortats, recolzat per les monitores i fins i tot quan semblava que no ho 

aconseguirien els animaven. Tots plegats sorpresos comencen a preguntar si era 

expressament, i les monitores expliquen quina era la finalitat de la dinàmica i lo important 
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que era poder veure que és important tractar bé als altres per tal que es sentin bé i les coses 

que facin els hi puguin sortir bé.’’ [P3- A2] 

Tal com veiem en la definició d’educació en el lleure, la metodologia de treball que s’utilitza 

és a partir de la transmissió de valors, adquisició d’habilitats personals i descoberta de 

l’entorn amb voluntat de formar persones actives, compromeses i crítiques amb la societat. A 

banda de coincidir amb els plantejaments generals de l’educació en el lleure, també 

relacionem aquest tret amb un dels aspectes que es contempla des del dret a la infància que 

parla sobre una educació que s’enfoca cap a la consciència de la responsabilitat en una 

societat lliure, amb competències de comprensió, tolerància i igualtat, com també es tracta de 

la natura i la incidència que aquesta té en l’entorn de l’infant. 

El segon element a tractar és la relació que s’estableix des de l’agrupament amb les 

poblacions on desenvolupen les pràctiques educatives. Tot realitzant l’anàlisi hem pogut 

detectar que els agrupaments A4, A3 i A1 formen part de la xarxa cultural i popular de les 

poblacions. En el cas dels dos darrer més directament ja que es troben en pobles i els hi és 

més fàcil col·laborar com a entitat directament amb la institució. Els discurs del A4, al ser un 

agrupament que forma part del teixit popular d’una ciutat, destaca més aviat col·laboracions 

directes amb altres entitats, com ara bé l’Escola Estel o el menjador social el Tupí.  

Com a tercer i últim element a tractar és la població a la qual s’adrecen els agrupaments, com 

podem veure en la categoria 7 tots els agrupaments reconeixen que la població a la que atenen 

no representa la població infantil de les poblacions on es duen a terme les activitats. Ara bé, 

des del A4 i A1, expressen la voluntat que hi ha des de l’equip d’agrupament per apropar-se 

als barris dels quals no tenen representació en l’agrupament i poder obrir les portes del cau. 

Per tant, podem veure que actualment la relació amb la diversitat de la infància no és un dels 

elements recurrents dels agrupaments analitzats. 
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Categoria 7: Composició dels grups 

Definició de la categoria: anàlisis del perfil de joves que s’atenen des dels agrupaments des 

d’una perspectiva holística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AnàliSíntesi de resultats de la recollida d’informació 
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Comentari dels resultats 

El resultat principal que recollim d’aquesta categoria és que la diversitat de la població que 

s’atenen des dels agrupaments,  no representa a la realitat de la població infantil i juvenil dels 

municipis o ciutats on es duu a terme la pràctica educativa. Cal destacar, que el fet que no 

sigui representativa no implica que sigui nul·la, sinó que els casos de joves amb condicions 

especials, ja sigui per necessitats educatives especials, procedències migratòries, situacions 

socio econòmiques dificultoses, vulnerabilitat, entre d’altres situacions de risc social, són 

casos aïllats en el perfil general dels infants i joves. Al ésser casos puntuals podem destacar 

que actualment els agrupaments que atenen a joves amb NEE, són el A4, A3 i A1. En el cas 

de l’A1 també atenen joves derivats de l’EBASP i el A4 a joves que provenen de Centres 

Residencials d’Atenció Educativa (CRAE). Tanmateix, hem pogut veure joves els quals han 

realitzat processos migratoris o bé els seus familiars, en tots els agrupaments, però un element 

curiós va ser que aquells que per els trets físics es podia veure fisonomies asiàtiques o pròpies 

de l’Àfrica subsahariana, va coincidir amb que eren joves adoptats per famílies de nacionalitat 

espanyola de la comarca.  

Respecte els resultats obtinguts es pot relacionar amb la Convenció dels Drets del Infants on 

fa referència al drets dels infants deslligats de factors i circumstàncies individuals com poden 

ser la raça, l’ètnia, la religió, sexe llengua, opinió, situació econòmica, origen nacional o 

qualsevol altre condició, recordant que un dels drets dels que poden gaudir és el de l’educació 

i més concretament en aquest cas de l’educació no formal, com podem veure el l’article 31. 

Stainback (2001) comparteix aquesta idea pensant amb l’educació inclusiva, la qual exposa 

que no té cabuda per la discriminació de cap tipus envers les diferències que poden presentar 

els individus, per tal de garantir que tots tinguin dret a l’educació. Una idea compartida entre 

diferents autors, com Pujolàs, Carbonell i/o Stainback és que la heterogeneïtat que pot 

presentar un grup tindrà una incidència més positivia en els aprenentatges dels joves i infants 

que en formen part. Més enllà dels aprenentatges, Efren Carbonell (2012) comparteix amb 

Gigarenco que la convivència entre persones diferents ajuda també a desenvolupar valors com 

el de l’ajuda i la solidaritat, sobretot si es parteix del treball cooperatiu. Per últim i com a 

element que conclogui les idees exposades per els autors, citar una de les idees de Pujolàs que 

sintetitza els beneficis i la importància d’aprendre junts, infants diferents. 

‘’Hay que abandonar, pues, esta lógica de la homogeneidad y avanzar decididamente hacia lo que 

Brown y sus colaboradores denominan la ‘’lógica de la heterogeneidad’’: Teniendo en cuenta que 



73 
 

muchos entornos postescolares, domésticos, laborales o recreativa de la comunidad son de naturaleza 

fundamentalmente heterogénea, la lógica de la heterogeneidad postula que si esperamos que alumnos 

‘’diferentes’’ funcionen eficazmente en entornos comunitarios heterogéneos, es necesario que en la 

escuela y en otras instituciones educativas tengan la oportunidad de llevar a cabo tantas experiencias 

como sea posible basadas en esta heterogeneidad. Esta nueva lógica lleva a la conclusión de que les 

personas con diferencias o disimilitudes deberían poder interactuar cuanto más mejor.’’   

(Pere Pujolàs, 2012: 96) 
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7. Conclusions 

7.1 Síntesi dels resultats 

En aquest apartat es farà una breu síntesi sobre els resultats que s’han obtingut mitjançant el 

procés d’anàlisis de dades, aquests seguiran l’ordre de les categories com s’ha pogut veure en 

l’apartat corresponent. 

Els agrupaments investigats coincideixen amb que el perfil més recurrent de joves que atenen 

són de nacionalitat espanyola i d’una classe social mitja/alta. S’atén a joves a diverses realitats 

i condicions, però esdevenen com a casos puntuals, per tant, tots coincideixen que ampliar el 

ventall d’atenció a joves diferents és una necessitat. 

No tots els agrupaments tenen una perspectiva inclusiva present en el seu funcionament. 

Aquest fet afecta a la planificació de les activitats, el plantejament de l’atenció als infants amb 

NEE i la transmissió del principi de normalització al grup d’infants i joves. Alhora, que la 

comunicació i col·laboració amb la família també presenta diferències en els diferents 

agrupaments. 

La majoria destaquen una necessitat de rebre formacions més aprofundides pel que fa a 

l’atenció de la diversitat d’infants. 

La majoria dels espais analitzats presenten poques barreres arquitectòniques i en algun cas 

una absència total d’aquests, tret d’un espai que no s’ha considerat inclusiu. Aquest fet es veu 

relacionat amb el finançament del local en qüestió. La inclusió de l’espai és també un element 

que es veu determinat en funció de la perspectiva d’inclusió que es té des de l’agrupament i la 

normalització d’aquesta. Hi ha una absència de suports a joves amb dificultats a la oïda, la 

visió o el llenguatge. 

La relació entre els caps i els infants o joves té una influència d’especial rellevància en els 

processos d’aprenentatge que realitzen els nens i nenes. En les responsabilitats de la figura 

dels monitors trobem la necessitat de gestionar les relacions dels infants i joves amb una 

finalitat educativa. El petit grup que es creen els joves de manera lliure i amb voluntat pròpia 

és un dels eixos vertebradors de l’educació en el lleure. 

Un tret característic que marca la diferència en l’escoltisme en relació als aprenentatges és 

que ofereix espais de reflexió i expressió individual com a pràctica habitual, permetent 
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generar pensaments crítics en els dinamismes dels infants i joves. Les activitats estan basades 

en els interessos i necessitats dels joves però aprofundeixen en continguts complexos i crítics 

que els hi permeti contraposar-se amb la seva realitat i prendre’n posició.  

A través d’una tipologia d’activitats àmpliament diversa i partint d’una metodologia enfocada 

especialment en el grup, es treballen competències personals per a la convivència en la 

quotidianitat com també la transmissió de valors escoltes. 

L’atenció als joves amb NEE s’enfoca des d’una perspectiva individual en la majoria de 

casos, tret d’un d’ells. Com a suports a la intervenció trobem el llenguatge i comunicació i les 

activitats inclusives.  

De la relació amb l’entorn trobem que mitjançant les activitats es fa un apropament per 

comprendre la realitat més propera dels infants. La relació directa amb aquest destaquem una 

relació de col·laboració amb els teixits populars de les poblacions on es troben, com també 

amb algunes de les seves entitats. D’altra banda, es manifesta una manca de relació amb la 

diversitat de població que podem trobar en aquestes poblacions.  

 

7.2 Conclusions en relació a la pregunta de recerca i els objectius específics 

 

És l’escoltisme a Osona, és un recurs d’educació en el lleure que pot atendre a la diversitat 

de població infantil i adolescent que trobem a la comarca? 

Després de realitzar la investigació cal donar resposta a la pregunta de recerca que va motivar 

a realitzar-la. A través de l’anàlisi i resultats hem pogut veure com els diferents agrupaments 

han pogut atendre a joves amb NEE al llarg del temps, per tant, una primera part de la 

resposta podria ser afirmativa, si que pot ser un recurs per atendre a la diversitat perquè hem 

pogut veure que ja s’ha fet, amb casos especials. Ara bé, l’altra qüestió és que hem pogut 

veure que manquen certs elements, o bé, que necessiten  un cert replantejament perquè 

puguem dir que són un recurs inclusiu en la seva integritat, alhora que pensem també en què 

pugui ser un recurs que atengui proporcionalment la mateixa quantitat de joves i infants amb 

NEE, que infants sense NEE. 
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Els elements dels quals en fem referència els podrem anar veient mentre que responem les 

preguntes que ens van suggerir una sèrie d’objectius específics a contemplar al llarg de la 

recerca. 

La primera qüestió que es va plantejar analitzar eren els espais, per poder veure en ells si la 

inclusió hi era present. Hem pogut veure que la majoria d’agrupaments gaudien d’un espai 

amb absència de barreres arquitectòniques en el cas que es pugessin presentar situacions de 

mobilitat reduïda, però d’altra banda, hem vist una absència de senyalitzacions o elements que 

afavorissin a la inclusió de persones amb discapacitats auditives i/o visuals.  

Un element que també hem pogut detectar és que les entitats que treballen en el lleure de 

l’àmbit de l’escoltisme a nivell individual es veuen condicionats per la demarcació i per 

l’Ajuntament a l’hora d’obtenir un local on poder-ho realitzar ja que són entitats sense ànim 

de lucre i per tant no poden escollir l’espai, en tant que no poden assumir els costos d’aquest. 

En l’anàlisi hem pogut veure que els locals públics, aquells que cedia l’Ajuntament, tenien 

absència de barreres arquitectòniques o bé poca presència, en canvi quan es tractava d’un 

local privat aquestes eren més presents i no es podien modificar. 

A través d’aquests resultats ens podem plantejar dues qüestions. En primer lloc, podem veure 

que la responsabilitat de que l’escoltisme es dugui a terme en espais inclusius és 

corresponsabilitat dels diferents agents que hi intervenen, ja que no és una qüestió que passi 

únicament per la pròpia entitat, sinó també hi col·labora el servei públic i la pròpia 

demarcació. D’altra banda, malgrat els elements generals puguin identificar-se com a 

inclusius, tots ells podrien incloure elements de millora per poder-los fer una mica més 

inclusius de cara a la diversitat d’infants que es poden atendre. Aquest fet com hem pogut 

veure en un dels agrupaments dependrà molt del concepte d’inclusió que tinguin els membres 

de l’agrupament on es dugui a terme, i la capacitat que desenvolupin a l’hora de pensar amb 

tot el conjunt d’infants als quals s’atén.  

El segon objectiu específic que ens vam plantejar feia referència a l’anàlisi de les activitats 

que es duien a terme sobre el qual ens plantejàvem dues qüestions, si es fomentava la igualtat 

d’oportunitats per a tots els infants i joves i si fomentaven la inclusió.  

En relació a la primera qüestió que es plantejava, la igualtat d’oportunitats, hem pogut veure 

dues situacions diferents, per una banda hem vist agrupaments en els que l’infant amb NEE 

participava de totes les activitats, amb suport individualitzat o bé flexibilitzant la seva 
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participació a les seves necessitats. Però també hem vist en altres agrupaments com infants 

amb un grau de discapacitat sever no podia estar en totes les activitats, degut a la no adaptació 

de les activitats, o bé la falta de recursos per part de la entitat perquè pogués assistir-hi.  

Una qüestió a destacar respecte les activitats que ens ha sorgit és la perspectiva des de les que 

es pensen o s’organitzen. Hem pogut veure com el concepte d’inclusió que tenen els diferents 

agrupaments incideix a l’hora de pensar les activitats, aquells que han normalitzat la diversitat 

i la situació del seu conjunt d’infants pensen de manera automàtica en activitats on tots ells 

puguin participar. En canvi, aquells agrupaments que no tenen tant normalitzat el concepte 

d’inclusió els hi suposa un esforç haver d’adaptar les activitats, i en alguns casos eviten fer-

ho. Per tant la igualtat d’oportunitats entre infants amb NEE i infants sense NEE en la 

participació de les activitats, es veu influenciada per diferents factors, com la normalització 

del concepte d’inclusió per part de l’agrupament, com també dels suports i recursos dels quals 

disposen 

Una de les preguntes de recerca que em vaig plantejar en aquest objectiu era si el tipus 

d’activitat que es realitzava fomentava la inclusió. La resposta a aquesta pregunta no hi he 

pogut arribar a través dels elements que he contemplat a l’hora de fer el treball de camp, com 

per donar una resposta afirmativa o negativa. Ara bé, al llarg de l’anàlisi de les activitats he 

pogut veure la presència d’elements que poden ajudar o ser el canal a partir del qual es 

fomenta la inclusió.  

Els elements als quals faig referència tracten dels continguts que es treballen en l’entitat i 

certes dinàmiques que es duen a terme. Per una banda, els continguts que hem vist que es 

treballaven eren diversos, però en tots ells hem pogut veure una voluntat de treballar a partir 

dels valors, del coneixement crític de la realitat en la que viuen i conviuen tots els joves. 

D’altra banda, una de les dinàmiques que crec que pot ajudar a fomentar el concepte 

d’inclusió i que hem pogut veure en tots els agrupaments han estat els espais de reflexió que 

s’ofereixen per tal que els joves puguin resoldre’s dubtes, expressar-se lliurement, es puguin 

obrir debats i així mica en mica anar construint un coneixement més crític i complex envers 

els continguts que es treballen. 

 

Respecte les relacions que es donaven entre monitors i infants hem pogut veure diferents 

qüestions, destacaria en primer lloc que la relació entre els infants amb NEE i els monitors és 

d’especial rellevància, perquè mantenir una relació lliure de jerarquies amb l’Infant, ajudarà a 

concebre millor la inclusió des del equip d’agrupament on formen part tots els monitors i 

alhora generarà un sentiment de corresponsabilitat entre tots ells d’abordar la inclusió. S’ha 
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pogut detectar que la figura d’aquests resulta al final un exemple i una gran influència en la 

resta d’infants del grup, aquest seria un altre dels arguments que em porten a pensar en la 

importància de que es comparteixi el concepte d’inclusió entre ells i s’entengui com una 

qüestió a abordar col·lectivament. Des del meu entendre, els valors i ideologies que 

transmeten els monitors són la base a partir de la qual s’esdevenen els coneixements i 

aprenentatges que els infants generen al cau. Aleshores, podríem respondre afirmativament 

sobre la possibilitat que la relació entre monitors i educands pugui arribar a fomentar el 

concepte inclusió, sense oblidar, que no serà determinant en tant que l’Infant és un subjecte 

individual en desenvolupament del seu propi criteri. 

 

En el quart objectiu específic em plantejava quin eren els elements que podien afavorir la 

inclusió dels infants amb NEE, altrament dit, sistemes de suport. Un element que ha sigut 

determinant a l’hora de recollir els resultats ha estar la normalització del concepte inclusió. Al 

final, he pogut veure que no és tant una qüestió de recursos materials, funcionals o personals, 

sinó sobretot una qüestió ideològica, de pensar inclusivament per fer doncs de la pràctica un 

espai cada vegada més inclusiu. Per poder fomentar aquest pensament inclusiu penso en la 

possible utilitat que es pot generar mitjançant formacions al conjunt de caps dels 

agrupaments, per tal de començar a normalitzar aquest pensament. Una vegada s’hagi 

inerioritzat només serà qüestió de pensar en fer per al grup, que les activitats que es 

plantejaran seran inclusives perquè estaran pensades per a tots els infants, els espais rebran les 

modificacions necessàries encara que s’hagin de fer per ells mateixos, la perspectiva que es 

compartirà amb els infants serà inclusiva i podrà induir més a fomentar la relació entre ells, 

etc. Com a conclusió, penso que és una qüestió de prendre consciència, i ja no sols des de 

l’equip de monitors, sinó també des de la demarcació i els òrgans governamentals que 

emparen aquest projecte. 

 

L’educació inclusiva pot complementar una tasca que ja fa actualment el lleure, que és posar 

als infants en situació de poder contraposar-se amb la realitat que viuen, identificar-se i 

aprendre a conviure-hi. L’educació inclusiva pot donar al lleure la oportunitat d’oferir 

aprenentatges vivencials i manipulaves per comprendre la heterogeneïtat que es viu en la 

nostra societat, desenvolupant les competències de comprensió i tolerància que pot suposar 

entendre el conviure amb les diferències. 
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7.3 Conclusions en relació al procés i metodologia 

En aquest punt tinc la intenció de fer esment d’aquells elements que havent acabat la recerca 

m’han fet reflexionar sobre el procés que he seguit en cada moment, però sobretot enfocat en 

la part pràctica del treball. Per tant, introdueixo la meva veu en primera persona per explicar 

millor els aspectes que fan referència a les meves vivències i sensacions. 

Pel que fa a les eines de recollida d’informació, amb una mica de perspectiva, puc veure que 

les escollides m’han donat el resultat que esperava. Per una banda, en un primer moment tenia 

la intenció d’utilitzar una observació focal que es centrés en observar elements concrets, però 

finalment vaig decidir fer una observació descriptiva perquè em mancava temps i recursos 

teòrics per generar el material necessari que requeria aquest tipus de tècnica. El cas és que 

realitzar l’observació descriptiva, encara que a l’hora de transcriure i categoritzar generava 

una tasca més detallada i demanava més temps, m’ha ofert una visió més global de la situació 

i he pogut aprofitar gaire bé tot el que anava recollint. De fet, destaco que algun dels elements 

que m’han donat contingut en els resultats o anàlisis han estat fruit de fragments de les 

observacions que en un primer moment no semblaven tenir especial rellevància i després tot 

relacionant-ho amb el marc teòric anaven agafant sentit. D’altra banda, l’observació com a 

tècnica de metodologia qualitativa m’ha donat el resultat que esperava fent referència al paper 

dels infants. Quan em vaig plantejar la recerca, una de les idees que des del principi em va 

sorgir era que havia de representar als infants, no es tractava de donar-los-hi veu ja que 

realitzar entrevistes a infants era una dificultat afegida que se’m plantejava, però la observació 

ha estat una tècnica que m’ha ofert donar-los  visibilitat sense interferir en la seva intimitat ni 

tampoc posant-los en cap situació compromesa.  

Les entrevistes en profunditat han estat una tècnica clau per a la recerca. Li han donat una 

riquesa especial, que en ocasions m’han fet veure que malgrat les observacions que realitzava 

intentava que fossin el més objectives possibles a vegades la meva visió de la realitat 

interferia en les descripcions. Em refereixo al fet que tot realitzant les entrevistes m’adonava 

que qüestions que jo havia pogut suposar prèviament mentre feia la observació realment no 

estaven d’acord a les finalitats o intencions dels monitors. A més han estat un element 

complementari a l’eina de recerca explicada anteriorment, ja que donava explicació a alguns 

trets que es podien observar però potser no comprendre en algunes ocasions. Destaco la 

importància de donar-li veu als monitors, ja que eren un element important pensant en que al 

final el que estàvem analitzant eren les seves pràctiques educatives. 
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En relació als aspectes que no he realitzat en les eines de recollida d’informació i ara m’adono 

que podien haver enriquit el treball han estat varis. En un primer moment ja vaig adonar-me 

d’un, la necessitat de dissenyar una entrevista des del principi. En realitzar la primera 

entrevista, que vaig fer a l’agrupament A-2, tenia apuntades les categories sobre les quals 

m’interessava preguntar, però no tenia les preguntes apuntades. Aquest fet m’ha comportat un 

petit conflicte a l’hora de realitzar els resultats ja que en comparació a la resta d’entrevistes 

em manca informació important d’aquest agrupament i es denota una pèrdua de riquesa en el 

contingut d’aquesta.  

Una altra qüestió que m’ha faltat i penso que m’hagués donat molt joc en la triangulació era 

l’anàlisi documental dels PEA. En un primer moment quan em vaig plantejar la recerca era la 

tercera eina que m’havia proposat, però per falta de temps i organització no ha estat possible. 

El mateix, m’ha passat amb el grup de discussió, una altra proposta que havia realitzat en un 

primer moment i finalment no he pogut fer-ho. Penso que aquests dos elements haguessin 

enriquit molt més la investigació. Al final, com esmentàvem en punt 5.3, una recerca 

qualitativa guanya en riquesa en tant que guanya amb informació recollida (Gibbs, 2012). Al 

voltant d’aquesta idea, penso que si hagués d’ampliar la recerca, a banda d’introduir aquests 

elements que he esmentat, també n’introduiria dos més, la veu de les famílies en tant que en 

educació sempre és un tret cabdal dels processos dels joves. També la veu de l’equip de la 

Demarcació Alt Ter, ja que és el primer ordre de govern després dels agrupaments i aquelles 

persones que fan el seguiment i estructuren la base de les pràctiques que es duen a terme en 

els agrupaments. 

Per últim, pensant en l’anàlisi de resultats i els resultats de cada categoria, encara que ha estat 

un procés meticulós i pacient, que s’ha fet amb diferents fases, algunes molt repetitives  

destaco dos grans aportacions apreses: les taules de categoritzacions m’han ofert conèixer 

molt detalladament el contingut de la part pràctica com també del marc teòric, ja que el procés 

m’ha fet repetidament haver-m’ho de llegir línia per línia. D’altra banda, adherir les 

referències teòriques a les taules de categoritzacions ha estat una decisió que malgrat en el 

moment de fer-ho se’m repetissin moltes idees, a l’hora de triangular els resultats m’ha set 

molt útil i pràctic. 
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7.4 Propostes de millora 

El recull de conclusions realitzat m’ha dut a reflexionar sobre quins elements podrien ajudar a 

millorar la situació dels agrupaments escoltes de la Demarcació Alt Ter en relació a la 

perspectiva inclusiva, que pugui dur a una pràctica educativa que pugui atendre a la diversitat 

dels infants i joves que atenen. Per sintetitzar-ho ho he fet en tres propostes de millora que 

podrem veure a continuació: 

 Oferir espais de formació per als agents que intervenen en aquest àmbit que motivin a la 

normalització del concepte inclusió. La formació és un element que es contempla des del pla 

estratègic de MEG, però en els testimonis dels caps i quel·les hem pogut denotar que des dels 

equips d’agrupament hi ha una necessitat, manifestada per ells mateixos, que pugui cobrir 

aquesta mancança.  

 Adherir i tenir present a l’ideari que empara a Minyons Escoltes i Guies Catalans la 

presa de consciència que requereix l’atenció a la diversitat. Atendre a la diversitat 

d’infants i ésser una associació oberta i inclusiva és un element que de nou trobem al pla 

estratègic de MEG. La proposta s’enfoca a donar un espai a l’ideari, les idees principals que 

emparen a l’entitat en relació a la inclusió. La proposta es basa en el fet que tots els 

agrupaments tenen com a base les idees principals que suggereix l’entitat, com ara, el mètode 

escolta, la promesa o la pedagogia del projecte, les quals fan constar també en cada un dels 

seus projectes d’agrupament. Per aquesta raó, creiem que si des de l’entitat es planteja la 

inclusió com a eix transversal pot facilitar la via de transmissió de la idea als agrupaments i 

conseqüentment dur a una reflexió i un pla d’acció respecta a la població atesa. 

 Cercar noves vies de relació amb entitats que treballen, preferiblement amb el lleure, en 

l’àmbit de l’atenció a la diversitat per tal de fer propostes d’intervenció conjuntes. Al 

llarg de la investigació, malgrat no s’ha fet constar, hem pogut detectar que existeixen entitats 

que treballen en l’àmbit del lleure i atenen exclusivament a infants amb NEE. La proposta 

s’enfoca a poder crear una participació associativa amb aquest tipus d’entitat per generar 

espais on es puguin donar les relacions entre infants amb NEE i infants sense NEE. Podríem 

anar més enllà i pensar en la possibilitat de fusionar aquests dos tipus d’entitats que 

coexisteixen acutalment. 
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8. Reflexions i perspectives de futur 

 

Després de realitzar la recerca també cal parar un moment i pensar en el que s’ha fet, com 

s’ha fet i com podria evolucionar. Aquest apartat no és més que la meva vivència personal 

sobre la investigació realitzada i aquelles qüestions que m’ha aportat, i d’afegit també 

introduiré les reflexions en perspectives de futur que li puc veure ara que ja està finalitzada. 

Pel que fa als meus aprenentatges, m’emporto l’experiència de fer un treball de camp, el saber 

ser i el saber estar d’una investigadora del qual depèn tot allò que en pugui extreure. Cal ser 

per poder tenir lloc i malgrat utilitzis les teves millors competències i habilitats per construir 

vincles i utilitzar contactes per accedir a diferents escenaris a vegades no és possible, com em 

va passar en una de les entitats. Però ha estat d’especial importància per a mi el saber estar en 

l’escenari. El temps que he tingut per fer el treball de camp ha estat un moment concret i em 

demanava la meva atenció i concentració per poder absorbir tants continguts com fos possible 

d’aquells contextos. Tanmateix també he après de les entrevistes. Les que he tingut la ocasió 

de fer personalment, em demanaven especial concentració i atenció per part meva, perquè era 

la manera de veure com els entrevistats s’obrien mica en mica i anaven més enllà de la 

resposta simple que responia a la pregunta.  

De la investigació també he après a ser metòdica i pacient en la categorització i anàlisi de 

resultats, fer-ho amb diferents passos i sense pressa, però tampoc sense pausa m’ha dut a 

elaborar resultats contrastats entre ells i que per a mi tenen un sentit. Fins i tot en alguns 

aspectes m’han sorprès, perquè allò que es podia veure a primera vista al final no era com 

semblava, i també es bo quan les evidències et trenquen els propis esquemes.  

A nivell personal, i pensant en el meu pas per la Demarcació Alt Ter com a monitora del Ce 

Jove de Seva, m’enduc el sentit crític.  A vegades, quan fas les coses amb la màxima il·lusió 

que tens, quan ho fas voluntàriament, costa molt veure què estàs fent que podria ser 

millorable, quins elements no estàs veient i també estan passant. En la investigació no hi ha 

cap element que ens dugui a parlar de l’agrupament en el qual jo he estat monitora, però en 

moltes ocasions els resultats que he anat obtenint m’hi ha portat vagament i he pogut 

reflexionar sobre com gestionàvem l’atenció a la diversitat i els aspectes que podríem 

millorar.  
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A nivell personal, i ara pensant amb la Joana educadora, m’he adonat també de la importància 

de tenir present la diversitat, d’infants i joves, però també persones. La presa de consciència 

no és un aspecte que només englobi a l’escoltisme, sinó en educació social engloba a tots els 

col·lectius amb els que podrem tractar, perquè treballem amb persones, amb persones 

diverses. Cal ser conscients, encara que sigui una evidència, que fins que no construïm i 

traspassem un pensament inclusiu, cal que ens ho anem recordant.  

Sobre les perspectives de futur de la recerca, penso que aquesta petita investigació no és 

representativa pel que fa a l’escoltisme de la Demarcació Alt Ter, ni tampoc del país català. 

Però penso que al lector que li pugui semblar interessant el pot animar a obrir-li nous fronts, 

ja sigui des d’un anàlisi més exhaustiu per conèixer en termes generals quins són els elements 

inclusius i quins no dels que gaudeix l’escoltisme,i sobretot donant èmfasi a les 

característiques de les quals ja gaudeix que podria facilitar que fos un context educatiu 

inclusiu. O bé, també em plantejo la possibilitat de poder elaborar un disseny o un 

replantejament de les pràctiques en el lleure establint els criteris adients perquè aquestes 

gaudeixin d’una perspectiva inclusiva. 
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Vic, 17 de maig de 2019 

I. Entrevistes: transcripcions i categoritzacions 

 

Entrevista Agrupament A1 

 

Persona entrevistada: - 

Data: 26/04/2019 

 

Introducció 

1. Quan temps fa que formes part de l’agrupament? 11 anys. 

- Havies set nen anteriorment? Sí. 

- Des de quina branca vas iniciar-te al cau? RiNG.  

- En termes generals, com definiries la teva experiència en l’escoltisme? Ha estat una 

escola de vida que m’ha aportat multitud de coneixements i de vivències. Sobretot, m’ha 

ajudat a créixer com a persona i a reforçar la meva autonomia i capacitat de respondre a 

situacions adverses. 

 

2. Quina és la teva funció actual en l’agrupament? Sóc cap i Responsable Pedagògic. 

2.1 En quina unitat et trobes? RiNG 

2.2 Com t’organitzes i gestiones la teva funció? Una mica com puc, compaginant-ho amb 

els estudis i la feina. Es tracta d’anar mantenint la constància setmana rere setmana i mirar de 

no anar a última hora, tot i que ens costi una mica complir-ho sempre. 

Concepte d’Inclusió 

3. Des de la teva perspectiva l’agrupament està obert a tot tipus d’infants i joves de la 

població? I altres poblacions? Per què?  

Crec que el nostre cau està totalment obert a tot tipus d’infants i joves de la població. Ara bé, 

això no vol dir que aquells que en formin part representin la diversitat del nostre poble. A 

l’AEiG Arrels hi ha molts infants i joves de classe mitjana (i alguns fins i tot alta) i 

majoritàriament no formen part del col·lectiu de persones migrades. Sí que tenim alguns nois i 
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noies que venen derivats de serveis socials, així com algunes persones amb diversitat 

funcional, però aconseguir obrir el cau a aquests col·lectius és un repte que tenim ara mateix 

com a Equip de Caps i que estem treballant a partir de l’elaboració del PEA, que està sent 

molt lenta. Vam fer una anàlisi de la procedència dels nois i noies del cau a partir de la 

situació de gomets al mapa de Manlleu per cada infant i/o jove, i vam adonar-nos que no 

teníem el mateix nombre de nois i noies de tots els barris (tenint en compte que a Manlleu la 

diferència de barris és molt marcada pel que fa a la situació socioeconòmica i migratòria). 

4. Havies format part de l’equip d’agrupament, com creus que es veu des d’aquest la 

inclusió? Formava part de l’Equip d’Agrupament fins que vam deixar de tenir-ne. Com he 

dit, actualment estic desenvolupant encara les tasques d’RP. Crec que l’EA sempre ha tingut 

la intenció de treballar la inclusió al nostre Agrupament, tot i que ha estat recentment quan 

més ens hem posat les piles com a cau en aquest sentit; malgrat això, som conscients que ens 

queda molta feina per fer, i que l’hem de fer conjuntament tot l’Equip.  

5. Què pot significar que hi hagi infants i joves amb condicions diferents a les que 

s’entenen per ordinàries? Suposa un canvi d’enfocament pel que fa a la intervenció 

educativa, des de la perspectiva de la unitat? I des de l’Agrupament?  

Entenem la diversitat com a quelcom positiu, tot i que cal estar preparats per gestionar-la i 

atendre-la com cal a nivell de formació de les i els membres de l’Equip de Caps. En aquesta 

línia, més enllà d’algunes persones que, pels seus estudis personals, han treballat aspectes 

d’aquest àmbit, hem detectat que la majoria de caps no tenim una formació adequada per 

donar resposta a segons quin tipus de necessitats i hem fet algunes formacions específiques 

més enllà de les generals, on es tracta el tema però no amb profunditat. En general, les unitats 

que compten amb persones amb diversitat funcional ho tenen en compte a l’hora de planificar 

les activitats, potser no tant quan es tracta d’activitats a nivell d’Agrupament. 

6. En general, hi és present la diversitat a l’agrupament? Amb quins elements es pot 

reflectir?  

Com he dit, al nostre Agrupament hi ha força diversitat, però aquesta encara està lluny de ser 

representativa de la diversitat que hi ha al nostre poble. Pel que fa a persones amb capacitats 

diverses 

7. Quina rebuda té per als infants sense discapacitat, ni cap tipus de trastorn que hi hagi 

joves amb condicions especials?  

A vegades costa que entenguin el problema i actuïn amb conseqüència, però normalment ho 

aconseguim. Per exemple, aquest any a RiNG hi tenim una noia amb condicions especials i, 

abans que s’incorporés a la nostra unitat, vam aprofitar un cau per explicar-ho a la resta de 
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membres de la unitat a través de diferents dinàmiques. Creiem que el resultat va ser força 

positiu. 

Espais 

8. L’espai on es duen a terme normalment les sessions de cau, té barreres 

arquitectòniques? En general, no presenta gaires barreres arquitectòniques. 

- Podria ser fàcil per algú amb mobilitat reduïda l’accés? És podria accedir amb cadira 

de rodes? Les portes són estretes o amples? Els banys els trobem adaptats?  

Al tractar-se d’una planta baixa sense escales, el cau és força accessible, per la qual cosa s’hi 

pot accedir amb cadira de rodes. Pel que fa a les portes, poden obrir-se del tot (són dues portes 

però una normalment està tancada), però per fer-ho es necessita l’ajuda d’una altra persona. 

En el cas dels banys sí que podem dir que no estan adaptats.  

8.1 Està dotat d’algun tipus de senyalització per infants o joves que tinguessin una 

discapacitat auditiva o visual? Actualment, no. 

8.2 Fent una valoració de riscos, seria un espai segur i controlat? Per exemple, per un 

infant que hi hagués el risc de que s’escapolís? En termes generals, és un espai força segur, 

tot i que per la part de darrere tenim un hort de l’escola La Salle on sí que es podria escapar 

algun infant o jove, o almenys amagar-s’hi; de moment, no ens hi hem trobat mai: amb la 

porta tancada és un recinte força segur.  

9. Quan planifiqueu sortides amb l’equip educatiu, és un element que teniu present? 

Crec recordar que no hem tingut gaire casos de persones amb mobilitat reduïda al cau, per la 

qual cosa no ens ho hem arribat a plantejar mai gaire i, per tant, no ha estat un element que 

haguem tingut en compte a l’hora de planificar les nostres sortides... Probablement, si ens 

trobéssim amb el cas, sí que ho tindríem en compte. 

Relacions 

10. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre els infants? 

- Són les mateixes relacions les que s’esdevenen el activitat organitzada i en joc lliure? 

Depenent. Si deixem que els nois i noies actuïn per si sols durant les activitats, sense 

intervenir en les seves relacions (fent nosaltres els grups o incentivant a que es barregin), es 

mantenen els patrons de relació que tenen durant el temps lliure. Tanmateix, però, nosaltres 

solem incidir en això i potenciem que es relacionin més enllà del seu cercle més proper, que 

sovint ja ve determinat de fora del cau. 
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11. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre infants i caps?  

Depenent de cadascú, però en general solen ser bones i bastant homogènies, tot i que sempre 

hi hagi infants i joves amb qui es té més relació que altres. 

 

12. Més concretament, com explicaries les relacions que es donen entre els infants de la 

unitat i la jove amb NEE?  

- Què en podries destacar? Depèn de la persona. Hi ha una noia en concret que des del 

principi ha estat molt conscient de les necessitats de la persona amb NEE i ha intentat ajudar-

nos a donar-hi resposta; així mateix, també hi ha un petit grup de nois i noies que també hi 

són força propers, mentre que hi ha un o dos nois que no acaben d’acceptar la seva diferència 

i no entenen les seves actuacions i s’hi encaren a vegades. Malauradament, podríem dir que hi 

ha un gran nombre de persones a la unitat que la tracten amb certa indiferència i no s’esforcen 

gaire per incloure-la al grup. 

Activitats 

13. Quina tipologia d’activitats es duen a terme a la teva unitat?  

De tot tipus. Algunes són més mogudes i d’altres tenen més caràcter reflexiu. 

14. D’on sorgeixen? Com les construïu?  

Ens trobem els membres de l’Equip de Caps (a vegades ho hem de fer a través del mòbil o de 

l’skype, ja que molts estudiem a Barcelona i és difícil coincidir) i pensem què volem treballar, 

llavors busquem la dinàmica adequada per fer-ho. A vegades busquem recursos per internet (i 

els adaptem) o a vegades els construïm de nou nosaltres. 

14.1 Feu alguna mena de recull per identificar quins són els interessos dels infants?  

La participació infantil és un dels pilars fonamentals de l’escoltisme, per la qual cosa mirem 

de tenir en compte (sempre que és possible) quines són les seves preferències i prioritats. A 

principi de curs solem fer una pluja d’idees que ens serveix per guiar la planificació 

d’activitats, i del contingut de les revisions periòdiques que fem (de cada activitat, sortida, 

etc.) amb els nois i noies n’obtenim el seu punt de vista, que ens serveix per seguir millorant i 

adaptar les activitats als seus interessos i necessitats.  

14.2 Es tenen en compte aquests interessos a l’hora de pensar les activitats? Sí. 

15. Són aptes per tots els infants?  

Normalment sí, tot i que a vegades sigui necessari que les i els membres de l’Equip de Caps 

donin suport continuat a la persona que ho necessita. 

15.1 Hi ha alguna activitat que s’hagi d’adaptar per algun infant en especial? Depèn del 

contingut, però a vegades sí que les hem adaptat. 

15.2 En cas afirmatiu, com ho expliqueu o justifiqueu de cara a ella i als altres infants? 

Com ho reben ells? No solem donar gaire explicacions sobre l’adaptació d’algunes de les 
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activitats. La majoria dels nois i noies solen entendre-ho sense protestar, mentre que hi ha una 

persona que sí que sol queixar-se que “altres ho tinguin més fàcil”. És un tema que hem de 

seguir treballant. 

16. Quina és la finalitat educativa en general que es pot percebre del conjunt d’activitats 

que organitzeu? Des de l’AEiG Arrels, com el conjunt d’agrupaments de MEG, treballem 

des de l’educació en el lleure per la transformació social i per deixar el món millor de com 

l’hem trobat a través d’un aprenentatge vivencial. 

Sistemes de suport 

17. Utilitzeu algun sistema de suport inclusiu perquè les activitats siguin accessibles per 

a tots els infants? De moment, no.  

18. Quin tipus d’activitat proposeu quan us plantegeu que tots els joves hi puguin 

participar? Activitats l’explicació i funcionament de les quals no sigui excessivament 

enrevessat.  

19. En el cas de la nena amb NEE, teniu algun tipus de pla individualitzat o protocol 

expressament per ella? No, i probablement hauríem de tenir-lo. Com he dit al principi, tot i 

valorar i potenciar la diversitat al nostre cau, encara ens queda molta feina per fer, sobretot en 

matèria de formació i de seguiment individualitzat dels casos de persones amb NEE. 

Tanmateix, com que coincideix que la noia amb NEE que tenim actualment ve derivada de 

serveis socials, sí que hi ha un cert seguiment amb aquest organisme, tot i que sigui força 

millorable. 

Relació amb l’entorn 

20. Realitzeu activitats obertes al poble o als voltants? Sí. 

21. Realitzeu activitats conjuntament amb altres agrupaments o entitats? Sí. 

22. Com definiries la relació amb l’entorn que estableix l’agrupament? Estem treballant 

en obrir l’Agrupament al teixit social i cultural de Manlleu i crec que ho estem aconseguint. 

Se’ns té en compte a l’hora d’organitzar activitats, etc., i la rebuda que té la nostra tasca és 

força bona. Tanmateix, com he comentat al principi, encara ens queda molta feina per fer per 

tal d’obrir-nos a barris que ens queden força allunyats, fet que ens permetria obtenir una 

major diversitat en la composició de nois i noies que formen part de l’Arrels. 

Composició del grup 

23. Com definiries el grup del qual ets cap?  



92 
 

És un grup força divers que sol funcionar força, però a vegades els costen les activitats de 

reflexió. En general és un grup força cohesionat, però sempre hi ha grupets que, en la major 

part dels casos, vénen predeterminats per activitats externes al cau (escola, extraescolars, 

veïnatge, etc.).  

24. De quants nens està compost? Actualment, per 19 joves, tot i que sempre en falla algun i 

mai hi som totes i tots alhora. 

25. Destacaries algun tret individual del grup? I dels infants? Hi ha força diferència pel 

que fa a les intervencions de caràcter més reflexiu, les quals solen ser monopolitzades sempre 

per les mateixes persones. Com sempre, hi ha a qui costa més obrir-se i expressar el seu punt 

de vista.  

 

 

 

 

 

 



 

Categorització Entrevista Agrupament A1 

Categoria Observació Interpretació Referències Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

‘’Crec que el nostre cau està 

totalment obert a tot tipus d’infants i 

joves de la població. Ara bé, això no 

vol dir que aquells que en formin 

part representin la diversitat del 

nostre poble. A l’AEiG Arrels hi ha 

molts infants i joves de classe 

mitjana (i alguns fins i tot alta) i 

majoritàriament no formen part del 

col·lectiu de persones migrades. Sí 

que tenim alguns nois i noies que 

venen derivats de serveis socials, 

així com algunes persones amb 

diversitat funcional, però aconseguir 

obrir el cau a aquests col·lectius és 

un repte que tenim ara mateix com a 

Equip de Caps i que estem treballant 

a partir de l’elaboració del PEA, que 

està sent molt lenta. Vam fer una 

anàlisi de la procedència dels nois i 

noies del cau a partir de la situació 

de gomets al mapa de Manlleu per 

cada infant i/o jove, i vam adonar-

nos que no teníem el mateix nombre 

de nois i noies de tots els barris 

(tenint en compte que a Manlleu la 

diferència de barris és molt marcada 

pel que fa a la situació 

El tipus de població més present 

són infants amb nacionalitat 

espanyola i de classe mitja/alta. 

 

La diversitat hi és present en poc 

percentatge, però hi és. 

 

Es percep voluntat d’atendre a la 

diversitat plantejada com a repte 

de l’agrupament (anàlisi de 

procedència). 

 

Agrupament desvinculat amb 

part de la població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Agrupaments heterogenis: 

Tota la diversitat d’alumnat 

d’una aula s’educa en el 

mateix espai on hi ha una 

proporció natural entre infants 

amb discapacitat i infants 

sense discapacitat.  

Gigarenco estableix aquest 

principi amb la idea que 

aquests tipus d’agrupament 

donen lloc a un 

desenvolupament social, físic, 

emocional i intel·lectual més 

ple, per a tots els membres de 

la mateixa aula.’’ (Educació 

Inclusiva/ Metodologies/ 

Gigarenco de Carbonell) 
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socioeconòmica i migratòria).’’ [P.3] 

 

‘’Formava part de l’Equip 

d’Agrupament fins que vam deixar 

de tenir-ne. Com he dit, actualment 

estic desenvolupant encara les 

tasques d’RP. Crec que l’EA sempre 

ha tingut la intenció de treballar la 

inclusió al nostre Agrupament, tot i 

que ha estat recentment quan més 

ens hem posat les piles com a cau en 

aquest sentit; malgrat això, som 

conscients que ens queda molta feina 

per fer, i que l’hem de fer 

conjuntament tot l’Equip. [P.4] 

 

Entenem la diversitat com a quelcom 

positiu, tot i que cal estar preparats 

per gestionar-la i atendre-la com cal 

a nivell de formació de les i els 

membres de l’Equip de Caps. En 

aquesta línia, més enllà d’algunes 

persones que, pels seus estudis 

personals, han treballat aspectes 

d’aquest àmbit, hem detectat que la 

majoria de caps no tenim una 

formació adequada per donar 

resposta a segons quin tipus de 

necessitats i hem fet algunes 

formacions específiques més enllà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poca formació de caps, no 

absent perquè si que han fet 

formacions específiques sobre la 

temàtica, però insuficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es parla i s’explica obertament 
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de les generals, on es tracta el tema 

però no amb profunditat. En general, 

les unitats que compten amb 

persones amb diversitat funcional ho 

tenen en compte a l’hora de 

planificar les activitats, potser no 

tant quan es tracta d’activitats a 

nivell d’Agrupament. [P5] 

 

A vegades costa que entenguin el 

problema i actuïn amb conseqüència, 

però normalment ho aconseguim. 

Per exemple, aquest any a RiNG hi 

tenim una noia amb condicions 

especials i, abans que s’incorporés a 

la nostra unitat, vam aprofitar un cau 

per explicar-ho a la resta de 

membres de la unitat a través de 

diferents dinàmiques. Creiem que el 

resultat va ser força positiu. [P7] 

 

la situació de infants amb NEE 

amb altres infants. Passos a la 

normalització. 

Espais Al tractar-se d’una planta baixa 

sense escales, el cau és força 

accessible, per la qual cosa s’hi pot 

accedir amb cadira de rodes. Pel que 

fa a les portes, poden obrir-se del tot 

(són dues portes però una 

normalment està tancada), però per 

fer-ho es necessita l’ajuda d’una 

altra persona. En el cas dels banys sí 

Absència de barreres 

arquitectòniques, excepte el 

bany 

 

 

 

 

 

 

‘’L’espai on es dugui a terme la 

proposta ha de poder tenir una 

previsió de les situacions que es 

puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats 

que es realitzin i l’anàlisi d’allò que 

viuen.’’ [Educació en el Lleure] 

No està 

senyalitzat 

per a 

discapacitats 

auditives/ 

visuals. 
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que podem dir que no estan adaptats. 

[P8] 

 

En termes generals, és un espai força 

segur, tot i que per la part de darrere 

tenim un hort de l’escola La Salle on 

sí que es podria escapar algun infant 

o jove, o almenys amagar-s’hi; de 

moment, no ens hi hem trobat mai: 

amb la porta tancada és un recinte 

força segur. [8.2] 

 

Crec recordar que no hem tingut 

gaire casos de persones amb 

mobilitat reduïda al cau, per la qual 

cosa no ens ho hem arribat a 

plantejar mai gaire i, per tant, no ha 

estat un element que haguem tingut 

en compte a l’hora de planificar les 

nostres sortides... Probablement, si 

ens trobéssim amb el cas, sí que ho 

tindríem en compte [P.9] 

 

 

Espai controlat 

 

 

 

 

 

 

 

Presència de voluntat d’inclusió 

Relacions Depenent. Si deixem que els nois i 

noies actuïn per si sols durant les 

activitats, sense intervenir en les 

seves relacions (fent nosaltres els 

grups o incentivant a que es 

barregin), es mantenen els patrons 

de relació que tenen durant el temps 

lliure. Tanmateix, però, nosaltres 

Cau com espai on poder 

desenvolupar relacions d’amistat 

i afinitat, però també 

d’aixemplar el cercle de relació 

dels infants. 

 

 

 

L’educació en el lleure té unes 

característiques pròpies que fan 

referència a la llibertat de relacions i 

de pertinença que es donen entre els 

joves, com també les intencionalitats 

amb les que es pensen i es duen a 

terme les activitats i les finalitats 

específiques sobre les quals es 
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solem incidir en això i potenciem 

que es relacionin més enllà del seu 

cercle més proper, que sovint ja ve 

determinat de fora del cau. [P. 10] 

 

Depenent de cadascú, però en 

general solen ser bones i bastant 

homogènies, tot i que sempre hi hagi 

infants i joves amb qui es té més 

relació que altres. [P.11] 

 

Depèn de la persona. Hi ha una noia 

en concret que des del principi ha 

estat molt conscient de les 

necessitats de la persona amb NEE i 

ha intentat ajudar-nos a donar-hi 

resposta; així mateix, també hi ha un 

petit grup de nois i noies que també 

hi són força propers, mentre que hi 

ha un o dos nois que no acaben 

d’acceptar la seva diferència i no 

entenen les seves actuacions i s’hi 

encaren a vegades. Malauradament, 

podríem dir que hi ha un gran 

nombre de persones a la unitat que la 

tracten amb certa indiferència i no 

s’esforcen gaire per incloure-la al 

grup.[P.12] 

 

És un grup força divers que sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presència de consciència envers 

la inclusió per part d’uns 

alumnes, però majoritàriament 

absència de consciència 

d’inclusió i acceptació de la 

diversitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presència d’afinitats individuals 

dels infants que en moltes 

ocasions ja venen de fora 

l’agrupament. 

pretén modificar les realitats, o 

transformar-les. [Educació en el 

lleure- Joaquim Franch] 

 

Les relacions interpersonals són un 

dels pilars que constitueixen el que 

és l’educació en el lleure, aquestes 

esdevenen com a essencials per als 

processos educatius que es donen. 

[Educació en el Lleure/ Entitats/ 

Joaquim Franch] 

 

La inclusió requereix de 

identificació i eliminació de barreres 

que impedeixin l’exercici d’aquesta 

com a dret, eliminant també 

prejudicis i ideologies que actuen 

també com a barrera. [Educació 

Inclusiva/ Ainscow] 
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funcionar força, però a vegades els 

costen les activitats de reflexió. En 

general és un grup força cohesionat, 

però sempre hi ha grupets que, en la 

major part dels casos, vénen 

predeterminats per activitats 

externes al cau (escola, 

extraescolars, veïnatge, etc.). [P.23] 

 

 

Activitats De tot tipus. Algunes són més 

mogudes i d’altres tenen més 

caràcter reflexiu. [P.13] 

 

Ens trobem els membres de l’Equip 

de Caps (a vegades ho hem de fer a 

través del mòbil o de l’skype, ja que 

molts estudiem a Barcelona i és 

difícil coincidir) i pensem què volem 

treballar, llavors busquem la 

dinàmica adequada per fer-ho. A 

vegades busquem recursos per 

internet (i els adaptem) o a vegades 

els construïm de nou nosaltres. 

[P.14] 

 

La participació infantil és un dels 

pilars fonamentals de l’escoltisme, 

per la qual cosa mirem de tenir en 

compte (sempre que és possible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats basades en els 

interessos i necessitats dels 

infants. De principi de curs i 

flexibilitzant-ho a l’evolució del 

curs. 

 

 

‘’També parla sobre una educació 

que s’enfoca cap a la consciència de 

la responsabilitat en una societat 

lliure, amb competències de 

comprensió, tolerància i igualtat, 

com també es tracta la natura i la 

incidència que aquesta té en l’entorn 

de l’infant.’’ [Dret a l’Educació] 

 

 

 

 

 

 

L’educació del lleure és dels i per als 

joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot 

ser de cap altra manera- una 

educació que parteix dels joves. 

L’organització doncs ha de 
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quines són les seves preferències i 

prioritats. A principi de curs solem 

fer una pluja d’idees que ens serveix 

per guiar la planificació d’activitats, 

i del contingut de les revisions 

periòdiques que fem (de cada 

activitat, sortida, etc.) amb els nois i 

noies n’obtenim el seu punt de vista, 

que ens serveix per seguir millorant i 

adaptar les activitats als seus 

interessos i necessitats. [P.14.1] 

 

Hi ha força diferència pel que fa a 

les intervencions de caràcter més 

reflexiu, les quals solen ser 

monopolitzades sempre per les 

mateixes persones. Com sempre, hi 

ha a qui costa més obrir-se i 

expressar el seu punt de vista.[P.25]  

 

 

Normalment sí, tot i que a vegades 

sigui necessari que les i els membres 

de l’Equip de Caps donin suport 

continuat a la persona que ho 

necessita. [P.15] 

 

Depèn del contingut, però a vegades 

sí que les hem adaptat. [P.15.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat s’obri un espai de 

reflexió i expressió perquè els 

joves ho puguin fer amb plena 

llibertat no tots col·laboren de la 

mateixa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema de suport que 

utilitzen per adaptar les 

activitats és l’acompanyament 

d’un Cap. 

 

 

No s’adapten sempre, però es té 

en compte, sinó ofereixen 

acompanyament. 

contemplar per una banda, els 

dinamismes que es donen en les 

relacions entre els joves, com també 

el potencial de situacions, relacions 

i regulacions que es poden generar 

des d’aquest context.’’ 
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No solem donar gaire explicacions 

sobre l’adaptació d’algunes de les 

activitats. La majoria dels nois i 

noies solen entendre-ho sense 

protestar, mentre que hi ha una 

persona que sí que sol queixar-se 

que “altres ho tinguin més fàcil”. És 

un tema que hem de seguir 

treballant.[P.15.2] 

 

Des de l’AEiG Arrels, com el 

conjunt d’agrupaments de MEG, 

treballem des de l’educació en el 

lleure per la transformació social i 

per deixar el món millor de com 

l’hem trobat a través d’un 

aprenentatge vivencial.[P.16] 

 

 

Falta de consciència i acceptació 

per part dels infants, envers la 

inclusió. 

 

 

 

 

 

 

La finalitat educativa es troba en 

consonància amb els valors 

escoltes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’educació en el lleure treballa a 

partir de la transmissió de valors, 

l’adquisició d’habilitats personals i 

el coneixement i descoberta de 

l’entorn amb la voluntat de formar 

persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat.’’ 

[Educació en el Lleure] 

 

Sistemes de 

suport 

Activitats l’explicació i 

funcionament de les quals no sigui 

excessivament enrevessat.[P.18] 

 

No, i probablement hauríem de 

tenir-lo. Com he dit al principi, tot i 

valorar i potenciar la diversitat al 

nostre cau, encara ens queda molta 

feina per fer, sobretot en matèria de 

formació i de seguiment 

individualitzat dels casos de 

Llenguatge que faciliti la 

comprensió de tots els infants 

del grup 

 

 

No hi ha ús d’un Pla Individual 

de treball, però s’obre el 

plantejament de que pugui ser 

una necessitat. 

l’expressió i el llenguatge a partir 

del qual s’elaboren els projectes, 

també pertany als propis joves. 

[Educació Lleure/ Entitats/ Joaquim 

Franch] 
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persones amb NEE. Tanmateix, com 

que coincideix que la noia amb NEE 

que tenim actualment ve derivada de 

serveis socials, sí que hi ha un cert 

seguiment amb aquest organisme, tot 

i que sigui força millorable. [P.19] 

Relacions 

amb l’entorn 

Estem treballant en obrir 

l’Agrupament al teixit social i 

cultural de Manlleu i crec que ho 

estem aconseguint. Se’ns té en 

compte a l’hora d’organitzar 

activitats, etc., i la rebuda que té la 

nostra tasca és força bona. 

Tanmateix, com he comentat al 

principi, encara ens queda molta 

feina per fer per tal d’obrir-nos a 

barris que ens queden força 

allunyats, fet que ens permetria 

obtenir una major diversitat en la 

composició de nois i noies que 

formen part de l’Arrels.[P.22] 

Agrupament amb una relació 

col·laboradora amb el teixit 

cultural i popular de la població. 

 

 

Voluntat de cercar vies per 

poder atendre tot un col·lectiu 

de infants i joves de la població 

que fins a dia d’avui no s’ha 

atés. 

  

Composició 

del grup 

Crec que el nostre cau està totalment 

obert a tot tipus d’infants i joves de 

la població. Ara bé, això no vol dir 

que aquells que en formin part 

representin la diversitat del nostre 

poble. A l’AEiG Arrels hi ha molts 

infants i joves de classe mitjana (i 

alguns fins i tot alta) i 

majoritàriament no formen part del 

La diversitat d’infants de 

l’agrupament no es 

representativa a la diversitat 

d’infants que hi ha a la població.  

 

S’atenen a col·lectius derviats 

de l’EBASP i en algunes 

ocasions amb diversitat 

funcional. 
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col·lectiu de persones migrades. Sí 

que tenim alguns nois i noies que 

venen derivats de serveis socials, 

així com algunes persones amb 

diversitat funcional, però aconseguir 

obrir el cau a aquests col·lectius és 

un repte que tenim ara mateix com a 

Equip de Caps i que estem treballant 

a partir de l’elaboració del PEA, que 

està sent molt lenta. Vam fer una 

anàlisi de la procedència dels nois i 

noies del cau a partir de la situació 

de gomets al mapa de Manlleu per 

cada infant i/o jove, i vam adonar-

nos que no teníem el mateix nombre 

de nois i noies de tots els barris 

(tenint en compte que a Manlleu la 

diferència de barris és molt marcada 

pel que fa a la situació 

socioeconòmica i migratòria). [P.3] 

 

Com he dit, al nostre Agrupament hi 

ha força diversitat, però aquesta 

encara està lluny de ser 

representativa de la diversitat que hi 

ha al nostre poble. Pel que fa a 

persones amb capacitats diverses 

[P6] 

 

 

 

Absència d’atenció a col·lectius 

migrats, coincideix amb la 

absència de joves representats 

dels diferents barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La equivalència entre infants 

sense discapacitat i amb 

condició de discapacitat no és 

equitativa. 
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Actualment, per 19 joves, tot i que 

sempre en falla algun i mai hi som 

totes i tots alhora. [P.24] 
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Entrevista Agrupament A2 

 

Persona Entrevistada: - 

Data: 27/04/2019 

 

E1- Hola Sara, bueno tu ets monitora de l’Agrupament Escolta de Sant Pere de Torelló 

E2- Si 

E1-  Des de quan fa? 

E2- Des de fa tres anys, que són monitora, abans havia sigut nena 

E1-  Vas començar als principis? Sent Castor? 

E2- No, no vaig començar sent Rànger, crec. Si, si des de primer any de Rànger, fins a 

Truc i després vaig saltar a Cap 

E1- I al llarg de la teva trajectòria has pogut veure diferents persones que hagin estat al 

cau amb situació de necessitats educatives especials? 

E2- Si, de fet el nostre cau es caracteritza bastant per això realment. Sempre hem tingut 

persones amb Síndrome de Down, tant de caps com de nens, més d’una persona. Era 

més destacat quan jo era nena, ara actualment  si que hi ha una Quela que té un retard i 

llavors de nens només n’hi ha un i en aquest cas no el porto jo. 

E1- I què ho fa que es caracteritzi per això, per alguna iniciativa que es va promoure o 

simplement.. 

E2-  Bueno perquè des dels principis de l’Agrupament ja hi havia una nena que tenia 

Síndrome de Down, i a partir d’aquí els caps van començar a promoure projectes i 

històries, i un cap com a treball de final de FORMIGA, va fer el ‘’Tot som caps’’, que 

el que pretenia era incloure als caps que tenien dificultats a poder-los-hi donar diferents 

tasques perquè ells s’integressin. I a nivell de nens no, però s’està implementant a nivell 

de caps, això si.  

E1- Que guay! Tu creus que és equitatiu a nivell d’infància les persones que hi ha a Sant 

Pere de Torelló amb situació de diversitat amb la que actualment hi ha al cau? 

E2- Bé jo crec que és bastant diferent, la realitat del poble en si no et refereixes? 

E1- Si 

E2- Jo crec que és bastant diferent amb la realitat que hi ha al cau 
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E1- No hi ha un equilibri de dir, hi ha tants nens i tants venen al cau? Hi ha tants nens 

amb situació de diversitat i tants venen al cau. 

E2- No jo crec que no és equitatiu i menys en les diferents edats, en castors i llops 

potser si que és més equitatiu entre els que venen i els que no venen, però amb més 

grans no, la ratio de nens que venen és super baixa comparada amb els que hi ha al 

poble. I en quant a necessitats igual, s’apunten molt pocs tot i sent un agrupament obert, 

en aquest sentit. 

E1- I des de la teva experiència com a cap, com creus que viuen els nens la realitat des 

de les diferències, la diversitat i les discapacitats? 

E2- Jo crec que els hi costa molt, i més en la unitat que jo porto que és Llops, perquè és 

una unitat en aquest sentit bastant separatista amb coses d’aquests. Tot i que s’intenta 

integrar i que ells ho entenen quan tu fas dinàmiques , en el dia a dia costa molt, tot i 

que ells et diuen ‘’si, si jo ho tinc molt clar i penso això, això i això’’ a l’hora de la 

pràctica, del dia a dia, no ho apliquen tant com ells creuen, vull dir jo crec que costa 

molt. 

E1- I per exemple, el teu  grup d’infants tenen un jove a la classe amb algun tipus de 

discapacitat no?  

E2- Sí i normalment en parlen, i quan en parlen que estem fent una dinàmica sobre el 

tema aprofiten per exemplificar-ho com que ells inclouen molt a la persona i tal, i molts 

cops en la realitat quan parlen del mateix tema canvien totalment la perspectiva. Si que 

són bastant inclusius però hi ha moments que és el típic comentari de jutjar que se’ls hi 

escapa.  

E1- Llavors, pel que fa als espais, ara hem estat veient els caus i em comentaves que era 

l’espai que teniu cedit per l’Ajuntament és una mica més inclusiu del que heu tingut fins 

ara. 

E2- Si perquè fins ara teníem uns locals super vells, que estaven situats al segon pis i 

teníem unes escales mortals i quan algu venia amb croses, cadira de rodes o alguna 

dificultat que no pogués accedir, costava moltíssim. En canvi ara, estant a peu de carrer 

i no hi ha problema, de fet els locals vells que ara estan en reformes s’estan intentant 

habilitar l’accés. 

E1- Vale, i habilitar l’accés és una proposta que ve des de la vostra pròpia entitat o ja es 

va pensar directament des de l’Ajuntament. 

E2- No des de l’Ajuntament directament, perquè el local no acabava de complir la 

norma que pertocava i s’ha plantejat, que ja que es reforma fer-ho bé. 

E1- De la relació entre caps i infants, destacaries alguna característica pròpia del vostre 

agrupament?  
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E2- Mmm.. nose, jo crec que la relació caps i nens s’intenta que sigui molt neutre, del 

plan ‘’intentem que cada cap tingui el mateix rol per a cada nen’’ i s’intenta treballar 

així. Si que és veritat que a vegades hi ha la veu més cantant i la menys, però s’intenta 

que els nens ens vegin a tots per igual, que tots ens encarreguem de les mateixes coses i 

intentant-nos repartir la feina al màxim, tot i que, costa. 

E1- Per exemple, en el cas de la Quela que té una discapactiat intel·lectual que és la teva 

companya d’unitat, la seva relació amb els infants, la veus igual o.. 

E2- O sigui, els nens realment, si que hi ha coses que no li aniran a demanar, però s’hi 

dirigeixen bastant i la inclouen molt jo crec, perquè també n’hi ha molts que fa molts 

anys que la veuen al cau i nosaltres intentem fer-los entendre que ella és una cap més i 

que per tant, qualsevol cosa li poden demanar amb ella. I allò que a vegades, no se, 

estan sopant i necessiten ajuda d’una Quela i la tenen al costat, doncs en comptes de 

demanar-t’ho a tu que estàs a l’altra punta i que per ells potser ets més representatiu, sí 

que li demanaran amb ella. Hi haurà potser coses que com no li podrà resoldre, es 

dirigiran a tu o ella els redirigirà a tu, però si que és veritat que s’hi dirigeixen bastant. 

Vulguis o no, nosaltres intentem repartir ja tasques que facin que pugui tenir més bona 

relació amb els nens i s’integri millor.  

E1- I ells, pregunten o qüestionen o simplement.. 

E2- No, jo crec que simplement com que ja fa tants anys que tant els nens com ella 

estant al cau, ja es dóna per entès. 

E1- S’ha normalitzat 

E2- Si, la veritat és que si 

E1-  Pel tema de les activitats, bueno a la vostra unitat teniu dos o tres infants que potser 

tenen alguna dificultat de relació i convivència, però no hi ha cap dictamen.. Vosaltres 

quan feu les activitats, les feu pensant en la situació de cada infant? 

E2- Si, de fet, vull dir, són nens que necessiten activitats super dinàmiques . Tot i que 

clar, és veritat que no sempre es poden fer activitats dinàmiques i que hi ha altres nens 

que no els hi agraden. Per tant, el que nosaltres intentem fer és fer una activitat de 

reflexionar i llavors compensar-ho amb una activitat dinàmica i així anar fent les dues 

coses per intentar que agradi una mica a tothom i alhora també perquè se senti tothom 

còmode.  

E1- Per exemple, quan trobeu algu a treballar, com avui que heu fet unes activitats sobre 

el Bullying, no? Era una activitat que estava pensada especialment per algú del grup que 

veieu que pateix bullying. 

E2- Bueno, són nens que es divideixen molt en petits grups, i a l’hora d’incloure als 

altres en el petit grup els hi costa molt. A vegades és... ells ho interpreten com un joc, 

però a vegades fan passar proves a algú per accedir al grup i realment això es zero 
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correcte, per tant, el que nosaltres els hi volem fer veure és això, a partir de petites 

dinàmiques durant tot el curs, i en aquest cas tot el cau d’avui,  anar-los fent veure que 

això no és correcte i mica en mica anar-los integrant a tots. Però si, si que s’han detectat 

certs petits conflicte entre ells. 

E1- I  a vegades, si s’escau treballeu amb un grup casos individuals, no? Sense entrar, 

però.. 

E2- Exacte, mai entrem en el tema en concret, bueno si s’hagués de fer una intervenció 

es faria, però com és molt mínim i treballant-ho amb grup ho estem corregint, doncs.. 

seguim així 

E1- I en el cas de, bueno no sé si tu des de la teva experiència de cap has tingut mai un 

jove amb NEE? 

E2- Si, si que l’he tingut 

E1- Feieu servir algun sistema de suport? 

E2- No, era tot intern de treballar-ho nosaltres. Si que ens posàvem d’acord amb la 

família, però era entre nosaltres. 

E1- Alteràveu la dinàmica del cau perquè hi havia aquest jove o si hi havia alguna 

activitat que no podia seguir, doncs simplement no la seguia? 

E2- No, s’intentava adaptar totes les activitats perquè tothom ho pogués fer igual. Si que 

hi havia moments que.. bueno, era un nen amb Trastorn del Dèficit d’Atenció, per tant 

si que hi havia moments que ell necessitava fer altres coses, però perquè ell d’això, per 

exemple, et demanava d’anar al lavabo constantment per la necessitat de moure’s no? 

Doncs simplement se l’hi concedia i quan tornava s’afegia sense problemes a les 

activitats, era una cosa que et demanava ell, no era algú que tu haguessis de modificar 

res. 

E1- Doncs ja estaria, moltes gràcies! 

E2- De res!  
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Categorització Entrevista Agrupament A2 

Categoria Observació Interpretació Referències Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

‘’Si, de fet el nostre cau es 

caracteritza bastant per això 

realment. Sempre hem tingut 

persones amb Síndrome de Down, 

tant de caps com de nens, més d’una 

persona. Era més destacat quan jo 

era nena, ara actualment  si que hi ha 

una Quela que té un retard i llavors 

de nens només n’hi ha un i en aquest 

cas no el porto jo.’’ 

 

‘’Bueno perquè des dels principis de 

l’Agrupament ja hi havia una nena 

que tenia Síndrome de Down, i a 

partir d’aquí els caps van començar 

a promoure projectes i històries, i un 

cap com a treball de final de 

FORMIGA, va fer el ‘’Tot som 

caps’’, que el que pretenia era 

incloure als caps que tenien 

dificultats a poder-los-hi donar 

diferents tasques perquè ells 

s’integressin. I a nivell de nens no, 

però s’està implementant a nivell de 

caps, això si.’’ 

 

‘’ Jo crec que els hi costa molt, i més 

en la unitat que jo porto que és 

Normalització de la diversitat 

d’infants i inclusió, que ve 

prollongada per la història de 

l’agrupament. 

 

 

 

 

 

 

Especial atenció en poder 

generar eines i recursos per 

atendre a infants amb condicions 

especials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de comprensió i acceptació 

de les diferències que puguin 

esdevenir les condicions dels 

joves i els infants, per part 

d’aquests, sobretot mostrar a la 

El model d’educació del que parlem 

va més enllà del que s’entén per 

educació integradora, la qual fa 

referència a l’adaptació dels 

continguts educatius i estructures 

metodològiques a la diversitat 

d’infants.[Educació Inclusiva/ E. 

Carbonell] 

 

l’educació inclusiva ha d’incloure 

pràctiques on tothom i en tots els 

aspectes hi tinguin cabuda i no sols 

això sinó que en aquestes pràctiques 

les persones es sentint respectades, 

realitzades i contribuents en la 

societat. [Ed. Inclusvia/ E. 

Carbonell] 

 

 

 

La inclusió requereix de 

identificació i eliminació de barreres 

que impedeixin l’exercici d’aquesta 

com a dret, eliminant també 

prejudicis i ideologies que actuen 

també com a barrera. [Educació 

Inclusiva/ Ainscow] 
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Llops, perquè és una unitat en aquest 

sentit bastant separatista amb coses 

d’aquests. Tot i que s’intenta 

integrar i que ells ho entenen quan tu 

fas dinàmiques , en el dia a dia costa 

molt, tot i que ells et diuen ‘’si, si jo 

ho tinc molt clar i penso això, això i 

això’’ a l’hora de la pràctica, del dia 

a dia, no ho apliquen tant com ells 

creuen, vull dir jo crec que costa 

molt.’’ 

 

‘’Sí i normalment en parlen, i quan 

en parlen que estem fent una 

dinàmica sobre el tema aprofiten per 

exemplificar-ho com que ells 

inclouen molt a la persona i tal, i 

molts cops en la realitat quan parlen 

del mateix tema canvien totalment la 

perspectiva. Si que són bastant 

inclusius però hi ha moments que és 

el típic comentari de jutjar que se’ls 

hi escapa. ‘’ 

 

‘’O sigui, els nens realment, si que 

hi ha coses que no li aniran a 

demanar, però s’hi dirigeixen bastant 

i la inclouen molt jo crec, perquè 

també n’hi ha molts que fa molts 

anys que la veuen al cau i nosaltres 

pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Diferència entre la teoria i la 

pràctica del concepte d’inclusió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalització de la inclusió 

respecte els referents adults que 

puguin presentar condicions 

especials. 
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intentem fer-los entendre que ella és 

una cap més i que per tant, qualsevol 

cosa li poden demanar amb ella. I 

allò que a vegades, no se, estan 

sopant i necessiten ajuda d’una 

Quela i la tenen al costat, doncs en 

comptes de demanar-t’ho a tu que 

estàs a l’altra punta i que per ells 

potser ets més representatiu, sí que li 

demanaran amb ella. Hi haurà potser 

coses que com no li podrà resoldre, 

es dirigiran a tu o ella els redirigirà a 

tu, però si que és veritat que s’hi 

dirigeixen bastant. Vulguis o no, 

nosaltres intentem repartir ja tasques 

que facin que pugui tenir més bona 

relació amb els nens i s’integri 

millor. ‘’ 

 

‘’ No, jo crec que simplement com 

que ja fa tants anys que tant els nens 

com ella estant al cau, ja es dóna per 

entès.’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espais ‘’ Si perquè fins ara teníem uns 

locals super vells, que estaven 

situats al segon pis i teníem unes 

escales mortals i quan algu venia 

amb croses, cadira de rodes o alguna 

dificultat que no pogués accedir, 

costava moltíssim. En canvi ara, 

Poques barreres 

arquitectòniques, local cedit per 

l’Ajuntament. 

 

Les reformes del local propi 

inclou una perspectiva inclusiva, 

ja realitzada des del propi 

‘’L’espai on es dugui a terme la 

proposta ha de poder tenir una 

previsió de les situacions que es 

puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats 

que es realitzin i l’anàlisi d’allò que 

viuen.’’ [Educació en el Lleure] 
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estant a peu de carrer i no hi ha 

problema, de fet els locals vells que 

ara estan en reformes s’estan 

intentant habilitar l’accés.’’ 

 

‘’ No des de l’Ajuntament 

directament, perquè el local no 

acabava de complir la norma que 

pertocava i s’ha plantejat, que ja que 

es reforma fer-ho bé.’’ 

govern de la població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacions Relacions Infants & Infants 

 

‘’Sí i normalment en parlen, i quan 

en parlen que estem fent una 

dinàmica sobre el tema aprofiten per 

exemplificar-ho com que ells 

inclouen molt a la persona i tal, i 

molts cops en la realitat quan parlen 

del mateix tema canvien totalment la 

perspectiva. Si que són bastant 

inclusius però hi ha moments que és 

el típic comentari de jutjar que se’ls 

hi escapa. ‘’ 

 

‘’ Bueno, són nens que es divideixen 

molt en petits grups, i a l’hora 

d’incloure als altres en el petit grup 

els hi costa molt. A vegades és... ells 

ho interpreten com un joc, però a 

vegades fan passar proves a algú per 

 

 

Es parla obertament de la 

inclusió, donant peu a 

l’expressió i dubtes que puguin 

sorgir dels infants. 

 

 

 

 

 

 

 

Grups petits molt marcats i amb 

molta competitivitat. 

 

 

 

 

Focus d’atenció posat en les 

 

 

L’educació en el lleure té unes 

característiques pròpies que fan 

referència a la llibertat de relacions i 

de pertinença que es donen entre els 

joves, com també les intencionalitats 

amb les que es pensen i es duen a 

terme les activitats i les finalitats 

específiques sobre les quals es 

pretén modificar les realitats, o 

transformar-les.[Educació en el 

Lleure- Joaquim Franch] 

 

Les relacions interpersonals són un 

dels pilars que constitueixen el que 

és l’educació en el lleure, aquestes 

esdevenen com a essencials per als 

processos educatius que es donen. 

[Educació en el Lleure/ Entitats/ 
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accedir al grup i realment això es 

zero correcte, per tant, el que 

nosaltres els hi volem fer veure és 

això, a partir de petites dinàmiques 

durant tot el curs, i en aquest cas tot 

el cau d’avui,  anar-los fent veure 

que això no és correcte i mica en 

mica anar-los integrant a tots. Però 

si, si que s’han detectat certs petits 

conflicte entre ells.’’ 

 

 

Relacions Infants & Caps 

 

‘’Mmm.. nose, jo crec que la relació 

caps i nens s’intenta que sigui molt 

neutre, del plan ‘’intentem que cada 

cap tingui el mateix rol per a cada 

nen’’ i s’intenta treballar així. Si que 

és veritat que a vegades hi ha la veu 

més cantant i la menys, però 

s’intenta que els nens ens vegin a 

tots per igual, que tots ens 

encarreguem de les mateixes coses i 

intentant-nos repartir la feina al 

màxim, tot i que, costa.’’ 

 

‘’O sigui, els nens realment, si que 

hi ha coses que no li aniran a 

demanar, però s’hi dirigeixen bastant 

relacions que s’edevenen entre 

els infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació horitzontal per part de 

tots els caps de la unitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relació amb les Queles de 

manera igualitària, tret de 

situacions que saben que la que 

pateix discapacitat intel·lectual 

hi haurà coses que no els hi 

podrà resoldre. 

 

 

Joaquim Franch] 

 

Ara bé, aquests trets naturals que 

sorgeixen quan es formen els petits 

grups l’autor ens comenta que cal 

preveure els conflictes que ens 

poden portar a la pràctica educativa 

quan s’està incidint des d’una entitat 

que treballa en el lleure.  Entre els 

més comuns podem trobar la 

composició dels grups, pot ser un 

conflicte quan els propis joves 

escullen sempre el petit grup ja que 

involuntàriament es poden reproduir 

certs mecanismes presents en la 

nostra societat que generin 

desigualtats entre els membres que 

formen part del gran grup.  

[Educació Lleure/ Petit Grup/ 

Joaquim Franch] 

 

La organització dels grups també és 

un conflicte a atendre, que dependrà 

de diferents variants, el cas es que en 

la mà del dinamitzador caurà la 

responsabilitat de preveure si es 

permet als joves que decideixin la 

seva pròpia organització deixant que 

genuïnament es generi l’estructura 

organitzativa.[Educació Lleure/ Petit 
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i la inclouen molt jo crec, perquè 

també n’hi ha molts que fa molts 

anys que la veuen al cau i nosaltres 

intentem fer-los entendre que ella és 

una cap més i que per tant, qualsevol 

cosa li poden demanar amb ella. I 

allò que a vegades, no se, estan 

sopant i necessiten ajuda d’una 

Quela i la tenen al costat, doncs en 

comptes de demanar-t’ho a tu que 

estàs a l’altra punta i que per ells 

potser ets més representatiu, sí que li 

demanaran amb ella. Hi haurà potser 

coses que com no li podrà resoldre, 

es dirigiran a tu o ella els redirigirà a 

tu, però si que és veritat que s’hi 

dirigeixen bastant. Vulguis o no, 

nosaltres intentem repartir ja tasques 

que facin que pugui tenir més bona 

relació amb els nens i s’integri 

millor. ‘’ 

 

‘’ No, jo crec que simplement com 

que ja fa tants anys que tant els nens 

com ella estant al cau, ja es dóna per 

entès.’’ 

 

‘’ No, s’intentava adaptar totes les 

activitats perquè tothom ho pogués 

fer igual. Si que hi havia moments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalització de la situació 

 

 

 

Adaptació de les activitats per a 

tots els infants, però deixant 

espais i atenció personalitzada 

per l’infant amb necessitats 

educatives especials. 

 

 

 

 

 

 

 

Grup/ Joaquim Franch] 
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que.. bueno, era un nen amb 

Trastorn del Dèficit d’Atenció, per 

tant si que hi havia moments que ell 

necessitava fer altres coses, però 

perquè ell d’això, per exemple, et 

demanava d’anar al lavabo 

constantment per la necessitat de 

moure’s no? Doncs simplement se 

l’hi concedia i quan tornava s’afegia 

sense problemes a les activitats, era 

una cosa que et demanava ell, no era 

algú que tu haguessis de modificar 

res.’’ 

 

 

 

Activitats ‘’ Si, de fet, vull dir, són nens que 

necessiten activitats super 

dinàmiques . Tot i que clar, és veritat 

que no sempre es poden fer activitats 

dinàmiques i que hi ha altres nens 

que no els hi agraden. Per tant, el 

que nosaltres intentem fer és fer una 

activitat de reflexionar i llavors 

compensar-ho amb una activitat 

dinàmica i així anar fent les dues 

coses per intentar que agradi una 

mica a tothom i alhora també perquè 

se senti tothom còmode.’’ 

 

 

Compensar la tipologia 

d’activitats als diferents 

interessos i gustos dels infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es treballa des de la concepció 

grupal i no tant la individual. 

‘’L’educació en el lleure treballa a 

partir de la transmissió de valors, 

l’adquisició d’habilitats personals i 

el coneixement i descoberta de 

l’entorn amb la voluntat de formar 

persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat. ‘’ 

[Educació en el lleure] 

 

‘’L’educació del lleure és dels i per 

als joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot 

ser de cap altra manera- una 

educació que parteix dels joves. 

L’organització doncs ha de 
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‘’ Exacte, mai entrem en el tema en 

concret, bueno si s’hagués de fer una 

intervenció es faria, però com és 

molt mínim i treballant-ho amb grup 

ho estem corregint, doncs.. seguim 

així’’ 

contemplar per una banda, els 

dinamismes que es donen en les 

relacions entre els joves, com també 

el potencial de situacions, relacions 

i regulacions que es poden generar 

des d’aquest context.’’ [Educació 

Lleure- Joaquim Franch] 

 

Sistemes de 

suport 

‘’No des de l’Ajuntament 

directament, perquè el local no 

acabava de complir la norma que 

pertocava i s’ha plantejat, que ja que 

es reforma fer-ho bé.’’ 

 

‘’ No, era tot intern de treballar-ho 

nosaltres. Si que ens posàvem 

d’acord amb la família, però era 

entre nosaltres’’ 

 

‘’No, s’intentava adaptar totes les 

activitats perquè tothom ho pogués 

fer igual. Si que hi havia moments 

que.. bueno, era un nen amb 

Trastorn del Dèficit d’Atenció, per 

tant si que hi havia moments que ell 

necessitava fer altres coses, però 

perquè ell d’això, per exemple, et 

demanava d’anar al lavabo 

constantment per la necessitat de 

moure’s no? Doncs simplement se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció personalitzada oferint 

espais individuals. 
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l’hi concedia i quan tornava s’afegia 

sense problemes a les activitats, era 

una cosa que et demanava ell, no era 

algú que tu haguessis de modificar 

res.’’ 

 

Relacions 

amb l’entorn 

‘’Bueno perquè des dels principis de 

l’Agrupament ja hi havia una nena 

que tenia Síndrome de Down, i a 

partir d’aquí els caps van començar 

a promoure projectes i històries, i un 

cap com a treball de final de 

FORMIGA, va fer el ‘’Tot som 

caps’’, que el que pretenia era 

incloure als caps que tenien 

dificultats a poder-los-hi donar 

diferents tasques perquè ells 

s’integressin. I a nivell de nens no, 

però s’està implementant a nivell de 

caps, això si.’’ 

 

‘’Bé jo crec que és bastant diferent, 

la realitat del poble en si no et 

refereixes? 

.... 

Jo crec que és bastant diferent amb 

la realitat que hi ha al cau’’ 

 

‘’No jo crec que no és equitatiu i 

menys en les diferents edats, en 

Voluntat d’atendre a la diversitat 

d’infants de la població. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diversitat del cau no 

representa la diversitat del 

poble. 
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castors i llops potser si que és més 

equitatiu entre els que venen i els 

que no venen, però amb més grans 

no, la ratio de nens que venen és 

super baixa comparada amb els que 

hi ha al poble. I en quant a 

necessitats igual, s’apunten molt 

pocs tot i sent un agrupament obert, 

en aquest sentit.’’ 

 

 

 

 

Composició 

del grup 

‘’Si, de fet el nostre cau es 

caracteritza bastant per això 

realment. Sempre hem tingut 

persones amb Síndrome de Down, 

tant de caps com de nens, més d’una 

persona. Era més destacat quan jo 

era nena, ara actualment  si que hi ha 

una Quela que té un retard i llavors 

de nens només n’hi ha un i en aquest 

cas no el porto jo.’’ 

 

‘’No jo crec que no és equitatiu i 

menys en les diferents edats, en 

castors i llops potser si que és més 

equitatiu entre els que venen i els 

que no venen, però amb més grans 

no, la ratio de nens que venen és 

super baixa comparada amb els que 

hi ha al poble. I en quant a 

necessitats igual, s’apunten molt 

pocs tot i sent un agrupament obert, 
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en aquest sentit.’’ 
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Entrevista Agrupament A3 

 

Persona Entrevistada: - 

Data: 27/04/2019 

 

Introducció 

1. Quan temps fa que formes part de l’agrupament?  

Fa cinc anys 

2. Havies set nena anteriorment? 

Si, fa un any que sóc cap i havia sigut anteriorment nena. 

3. Des de quina branca vas iniciar-te al cau? 

Amb Pioners, segon de pioners 

4. En termes generals, com definiries la teva experiència en l’escoltisme? 

Pues la veritat és que brutal, vaig començar.. feia molts anys que em volia apuntar i 

realment ha sigut.. he conegut a moltíssima gent i ara que sóc cap es com, trobo a faltar 

els anys de nena. 

5. Quina és la teva funció actual de cap? 

Ara sóc cap de llops, hi ha dos grups de llops i faig de vetlladora a la Naiara. Si no hi ha 

la Naiara faig de cap de grup i si hi ha la Naiara, estic per la Naiara. 

6. Per què la situació ho requereix? O sigui, exclusivament? 

Si 

6.1 Per què ho requereix? 

La Naiara té nou anys, té un autisme sever, osigui no es comunica. O sigui si, es 

comunica.. té una tablet amb pictogrames digitalitzats i es comunica amb allò. Tot i això 
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li has d’anar al darrera perquè ella agafi la tablet i et digui el que vol, i l’has de 

pressionar, sinó no té cap mena d’interès. 

7. O sigui, ella no fa demandes? 

Bueno aviam, és aprendre a desxifrar, si ella comença a dir ‘’pipi, pipi, pipi’’ pues pots 

pensar que ha d’anar al lavabo i probablement li demanes i et dirà que no. O sigui, si 

que té.. és com que té molt automatitzat els pictogrames, ha arribat un punt que ella et 

construeix una frase super ràpida, és brutal com ho fa a la tablet, i li dius ‘’demana’m-

ho bé, i et repeteix el mateix de la tablet.’’, i poder si té molt interès amb alguna cosa, 

vindrà i t’ho demanarà, però poc probablement.  

7.1 Però ella pot parlar? 

O sigui si, però no ho fa. És molt complicat, amb la seva mare doncs si.. la seva mare 

l’entén perfectament, a mi moltes vegades em costa molta estona saber si m’està dient 

algú o simplement.. 

7.2 Bueno clar, amb el temps que la veus.. 

Clar, la veig dues hores a la setmana i no ve molts cops, o sigui hi ha moltes setmanes 

que no ve, per exemple avui no ha vingut. 

8. Amb quina freqüència ve més o menys? 

Dos cops al més, o un a vegades 

9. Per què n’ets tu la vetlladora? Tens alguna formació o..? 

Si bueno, perquè he estudiat, bueno he fet el grau mig en Tècnica d’Auxiliar amb 

Persones amb Situació de Dependència, tot i que està més enfocat en treballar amb gent 

gran, però vaig fer les pràctiques en una escola d’educació especial i bueno, justament a 

la meva classe hi havia dos nens que tenien autisme i com que ho vaig dominar molt bé 

i després, bueno ara estic estudiant Integració Social, que per tant també va pel camí. La 

Naiara tenia un vetllador aquí al cau des de feia molt temps, va dir que plegava i bueno 

des de l’EA  i tot em van dir, jo vaig dir que m’agradaria i doncs.. 

10. En què consisteix la tasca que fas com a vetlladora? 
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Clar, sóc el seu suport. La Naira has de ser molt constant amb ella i no pot estar anant.. 

O sigui, si no em tingués a mi no podria anar als escoltes perquè no.. O sigui, necessita 

una persona exclusivament per ella perquè és com ‘’amunt, avall, amunt, avall’’ i 

necessita.. 

11. Algu que li vagi marcant una mica que s’ha de fer.. 

 Si 

13. Una atenció.. 

 Directa i bueno si, individitzualissima  

14. Com t’organitzés i gestiones la teva funció? 

 Clar, o sigui, no m’organitzo molt, aquí també depenem de l’activitat que fem els 

dissabtes, que quedem abans i amb els caps i quel·les diem ‘’vale, avui fem això’’, 

abans del trimestre també planifiquem el trimestre, l’únic que clar moltes vegades, no sé 

com és amb els altres agrupaments però almenys en el nostre és com.. Moltes vegades 

no organitzés una activitat, simplement vas i dius ‘’vale doncs ara fem això’’ i potser 

tens previst fer una altra cosa darrera, però acaba sent molt desorganitzat i poc pautat. 

Clar i això moltes vegades és un problema, perquè clar en teoria és plantegem una 

activitat i la meva funció, i entre els altres caps també, és adaptar aquesta activitat per la 

Naiara, i moltes vegades, és molt difícil fer-ho. O sigui, la Naiara abans anava amb 

castors, o sigui té nou anys però anava com un curs enrere i clar amb castors era com 

més fàcil adaptar les activitats perquè clar, els castors són tranquil·lets, si tenia ganes 

d’anar al pati, per exemple, era més fàcil reconduir-la i centrar-la i bueno doncs estem 

fent algu que necessita certa atenció i bueno, pues a ella li agrada. I llavors vam decidir 

canviar-la a llops 

15. Per què ho veu decidir? 

Vist des d’ara no sé si va ser molt bona decisió però no sé, vam pensar que la Naiara ja 

era gran i s’havia de provar alguna cosa nova. I bueno, pues moltes vegades costa.. i 

estic completament d’acord amb que no és la Naiara que té el problema, sinó que és el 

grup que s’ha de saber adaptar a la Naiara. Vull dir, no és que la Naiara s’hagi d’adaptar 

a la classe però tenim un grup super mogut amb ganes de córrer, constantment amunt i 

avall, i clar a vegades tardes un quart d’hora a posar-te a fer l’activitat i la Naiara aquest 
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quart d’hora és un ‘’vale, desconnecto, marxo de la classe’’. Clar a ella l’has de posar a 

la classe just en el moment en que comença l’activitat, perquè sinó entre el soroll, aquell 

que s’aixeca, i tal, ella s’atabala i marxa. I clar, moltes vegades és això, és complicat 

perquè no deixa de ser una activitat, en mig de la classe, que tothom va una mica a la 

seva i ella s’agobia i clar.. 

16. Per què la seva reacció i mecanisme de defensa és marxar no? 

 Si, si, poques vegades s’està més de mitja hora dins de la classe, o sigui a vegades 

marxa... La Naira funciona amb reforços, vull dir si tu li has donat la pauta d’una 

activitat, no sé, un dibuix, i pinta una miqueta, doncs li has de donar un reforç positiu, a 

ella li encanta anar al pati, doncs anem al pati o anem a un cau que hi ha dels grans i 

anem a jugar una estona al sofà. Vale, i després es intentar reconduir-la una altra vegada 

cap a la classe, i moltes vegades costa molt. 

17. Quan fa que ella ve al cau? 

No ho sé ben bé, jo diria que fa uns... no va començar  a primer de castors però un parell 

d’anys o tres, o poder si que va començar a primer de castors. Es que jo fa molt temps 

que la tinc vista pel cau, tot i que el vetllador que tenia abans.. si que castors feia molts 

caus adaptats per ella l’únic que ella tenia el vetllador particular per ella, no com jo que 

ara sóc cap i sóc vetlladora. Ell era només vetllador,no interactuava amb els altres nens, 

ni res. Jo clar, si fem sortides matinals a caminar ella ve, li encanta, és el millor lloc per 

ella, anar a caminar, a l’aire lliure.. és brutal per ella. Però anar de campaments de 

moment no, a part de perquè jo no considero que estigui preparada per fer-ho, la seva 

mare també creu que de moment no. 

18. Em venia al cap.. ella va començar a una unitat i després va canviar d’unitat.. 

Si amb nens que està ara havia estat abans, però clar l’any passat no.. bueno es que no 

sé ben bé els anys que fa que està al cau, però els nens amb els que està ara si que la 

coneixen però no es relacionen amb ella pràcticament. Saben qui és, però més aviat li 

tenen com por, respecte, no la entenen. 
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Concepte d’Inclusió 

19. Des de la teva perspectiva l’agrupament està obert a tot tipus d’infants i joves de la 

població? I altres poblacions? Per què? 

Mmmm... O sigui, si, però moltes vegades potser no es tenen les eines suficients. És el 

que et deia abans, probablement si jo no estigués amb la Naiara, la Naiara no podria 

venir als escoltes. O sigui, si esta obert a gent d’Olot, gent d’Alpens, però clar la Naiara 

té diversitat funcional i necessita una persona exclusivament per ella i poder tampoc 

se’ns ofereix des de Demarcació pues una formació... Bueno clar, la mare de la Naiara 

ha fet formacions, per exemple, aquest any al nostre grup no però a l’altre grup si que va 

fer una formació. L’únic que jo crec que no tenim les eines suficients per atendre’ls a 

tots, jo estic fora de l’EA, però crec que ens encantaria però no tenim les eines.  

20. Què pot significar que hi hagi infants i joves amb condicions diferents a les que 

s’entenen per ordinàries? Suposa un canvi d’enfocament pel que fa a la intervenció 

educativa? 

Per mi si, s’han d’adaptar les activitats, tot i que ja t’he dit que en moltes ocasions no, 

però o sigui si. I per els nens, tant per la Naiara com per els nens és com, als nens els hi 

va molt bé tenir a la Naiara i entendre com funciona la Naiara i a la Naiara, tot i que 

tampoc ho sé molt, crec que li és una miqueta igual, però també li va bé estar amb el 

grup de nens i fer coses diferents a les que fa al cole. Al cole té vetlladora, però als 

escoltes és un espai super lliure i la Naiara fa el que vol, al cole és tot molt més pautat. 

20.1 Aquesta pregunta anava més enfocada a quan feu caus conjunts com agrupament, 

no se si feu sortida d’agrupament conjunta o.. 

No moltes vegades, per exemple sortida d’inici però ella no va venir 

20.2 Vull dir, es contempla.. bueno en el cas de que ho fessiu si es contemplava que hi 

haguessin nens amb necessitats diferents 

Mmmm... es que no n’hem fet. Bueno, almenys des de que jo sóc cap, les altres vegades 

la Naiara no ve a les sortides així 
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21. En general, hi és present la diversitat a l’agrupament? Amb quins elements es pot 

reflectir? 

No 

21.1 O sigui, no és un agrupament divers? 

O sigui si, hi ha diversitat però no excessiva. Per exemple, l’any passat hi havia uns 

germans magrebins però quan es va acabar el curs no van tornar a venir. 

21.2 De llars juvenils, CRAES? 

No, no. O sigui, si que sé algun cas que hi ha nens amb problemàtiques socials i 

familiars, però com que queda molt dintre de relació cap-nen, pares i caps i ja està. 

22. Quina rebuda té per als infants sense discapacitat, ni cap tipus de trastorn que hi 

hagi joves amb condicions especials? 

Mmm... abans que comences la Naiara, perquè va començar com dues setmanes tard o 

així, vam agafar i vam fer un cau i els hi vam explicar que tots coneixien a la Naiara i 

voliem saber que en sabien sobre ella i bueno.. va ser, o sigui vam estar molta estona 

parlant-ne, però tenien una visió de ‘’ah és aquella nena tonta, sub..’’ bueno, va sortir 

aquí... vam fer una reflexió, vam fer un cau dels sentits explicant-los-hi que la Naiara 

treballava molt amb els sentits i que si la tocaves l’havies de tocar molt fort, perquè a 

ella li agradava molt i tal. Vam fer una reflexió molt maca però tot i així és com si no.. 

A la pràctica no.. Vull dir, estem en un cau fent manualitats tots al terra i sempre hi 

haurà una distància entre.. O sigui, la Naiara a vegades es agressiva, o sigui, moltes 

vegades sense voler ser agressiva però a vegades està nerviosa, passa algú pel seu costat 

i l’arreplega i.. Clar això els hi genera com por, i a vegades tu veus passar un nen i es 

com que s’aparta, que ella va a la seva i tal. Els hi hem intentat explicar moltes vegades 

però es com.. Clar potser és el que dèiem, potser amb els castors seria molt més fàcil. 

22.1 Clar però potser després no evoluciona 

Això... Si clar, la intenció de canviar-la era això, que evolucionés, que canviés una 

miqueta d’activitats.. però bueno 

22.2 I en aquesta evolució destacaries algun tipus de procés? 
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Clar, és que t’he de dir que en aquesta evolució hi ha hagut un canvi molt important, ha 

marxat l’Albert, el vetllador que tenia i he començat jo doncs.. la Naiara és un cas molt 

diferent als que jo havia tractat, és com que jo necessito unes eines que he d’anar 

aconseguint poc a poc i la veritat és que bueno... de moment no crec que ho hagi sabut 

portar molt bé. O sigui, tampoc malament, però bastant millorable. 

22.3 Bueno, entenc que l’experiència que tenies era diferent.. 

Clar, una cosa és una escola, l’altre és un cau.. 

22.4 Amb un professionals.. 

Clar 

22.5 Bueno, és normal. Ara sortint una mica del guió segur que al juny podràs mirar 

enrere i veure canvis  

Clar, una petita evolució si que l’he vist. Al principi era com ‘’qui és aquesta noia’’, jo 

anava a casa seva per conèixer-la, esta a casa seva a prop del seu entorn per veure si em 

reconeixia, agafar confiança. I si, em reconeixia però era com ‘’bueno, no m’importa el 

que vinguis a fer aquí’’ saps? I si, jo crec que poc a poc ha anat guanyant confiança, 

l’únic que jo crec, potser m’equivoco, però jo crec que em veu com una amiga. O sigui, 

que moltes vegades, no crec que sigui una cosa dolenta, però moltes vegades l’has de 

tenir molt marcada i si tu li dius has de fer això, ho ha de fer, perquè sinó sap que la 

propera vegada que li diguis has de fer això.. ho farà. Clar i moltes vegades és que no sé 

com gestionar-ho saps? No sé, si jo t’estic dient, fes això, fes això i tu vas cap allà i 

passes completament de mi ja no sé.. jo no vull obligar-te a fer una cosa.. aquí ja tinc el 

dilema de si és un problema que la Naiara no sàpiga estar en un grup durant mitja hora i 

fer les mateixes activitats que els altres si ella el que vol és estar fora al pati jugant. O 

sigui, ja sé que ve a relacionar-se amb la resta de nens, però jo no vull obligar-la a fer.. 

Si, que la seva mare és el que m’ha dit, però jo no vull que estigui en una classe on no 

vol estar, on li molesten els sorolls... encara que li diguis als nens calleu no deixa 

d’haver-hi un moviment que tampoc pots evitar.. clar no sé, és un debat intern molt.. no 

sé que estic fent bé, no sé que estic fent malament i no sé fins quin punt. 

22.6 Jo crec que lo important és que estàs fent, que hi ha voluntat de fer  i ja ho és casi 

tot.. 
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Si 

22.7 I això de que vagis al seu domicili, és una decisió de l’agrupament o és una decisió 

teva? 

Al principi va venir la seva mare i va parlar amb mi i uns cap més que fa més anys que 

hi són i tal, i després bueno, la seva mare em va dir que no em veia molt preparada, 

perquè ella coneix a la Naiara i.. em va dir bueno si vols vine a casa, a més viu molt 

aprop de casa meva i bueno hi vaig anar. Hi he anat un parell de dies em sembla i m’ha 

explicat, la seva mare s’ha format molt des que li van detectar  i clar ella sap molt bé 

com portar-la, i la seva filla li fa un cas que.. 

22.8 Bueno clar, és la seva mare 

Si, si això. M’ha anat molt bé parlar amb la seva mare, lo únic que quan no hi és la seva 

mare. Fins i tot un dia va venir la seva mare al cau perquè li vaig dir que no podia  i va 

venir, però l’únic és que quan no hi ha la seva mare... és molt diferent, a mi la seva mare 

em pot dir, vale si, si no fa una cosa us poseu les dues dins d’una sala i fins que no ho 

hagi fet no surt. Però és que no sé fins quin punt tinc jo el dret de.. no sé. 

22.9 Bueno, és normal 

Espais 

23. L’espai on es duen a terme normalment les sessions de cau, té barreres 

arquitectòniques?  

No, o sigui, podria dir-te que per una banda, on has entrat tu hi ha escales però hi ha una 

entrada secundària per on es pot entrar molt bé, les aules tenen portes que es poden 

desplegar, hi ha un lavabo adaptat, els passadissos són amples.. si que és potser una 

mica rebuscat però jo penso que és accessible.  

24. Està dotat d’algun tipus de senyalització per infants o joves que tinguessin una 

discapacitat auditiva o visual? 

No 

24.1 És normal, m’hi trobat amb altres agrupaments, si no hi ha hagut mai cap cas és 

díficil comptar-hi 
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Clar, bueno si et podria dir que les portes estan diferenciades per colors que per exemple 

la Naiara pot diferenciar perfectament que el groc és el cau on li toca. Però no, no hi ha 

pictogrames a les portes, ni res..  

25. Fent una valoració de riscos, seria un espai segur i controlat? Per exemple, per un 

infant que hi hagués el risc de que s’escapolís? 

Sí, es poden escapar. O sigui, queden tots els caus en un mateix passadís, però hi ha la 

porta per on has entrat tu que hi ha un pati, que és magnific i no es poden escapar, però 

la part que dóna a la carretera a més, hi ha una rampa que els nens estaven fent la 

croqueta per allà que saben perfectament que hi ha una balla que si la salten poden 

marxar. Jo moltes vegades haig d’estar al cas quan marxa corrent no saps si està al cau, 

al pati o no saps on està i doncs hi ha aquest risc. No ho fa, però hi ha la possibilitat. 

26. Quan planifiqueu sortides amb l’equip educatiu, és un element que teniu present? 

Clar, normalment intentem que si hi ha una sortida.. si anem a Rocapravera i és un espai 

gran doncs que corri que faci el que vulgui. L’únic que clar durant el camí estaràs al seu 

costat intentant que no marxi corrent, més control, si travessem carrers doncs anirem 

donades de la mà.  

Relacions 

27. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre els infants? 

 Doncs, molt bona la veritat. Menys amb la Naiara, tenen bastanta bona relació entre 

ells, no és un grup molt gran, casi sempre hi ha els mateixos nens. A vegades en ve 

algun que dius, vale aquest no ve tant sovint però bé. Es fan els típics grupets d’amics, 

però no sé si li fas tu els grups s’acaben relacionant tots amb tots, que poder si que quan 

és una activitat pautada molt bé, i a l’hora de joc lliure, doncs si tothom se’n va una 

mica amb qui vol. 

28.  Són les mateixes relacions les que s’esdevenen el activitat organitzada i en joc 

lliure? 

 Sí, l’únic que en activitat lliure hi ha dos grupets més marcats, saps? Però a l’hora de 

treballar ja intentem nosaltres barrejar els grups. Per exemple, ara per campaments vam 

intentar que es féssin els grups ells, van haver-hi problemes i avui per exemple els hem 

deixat fer el grup i ha acabat malament. S’ha descontrolat, i ha quedat un grup més actiu 

i els altres són molt més ‘’si ens diuen fem això, fem això’’ i hem acabat una miqueta 

malament però bueno.  
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28.1 Quan feu grups incloeu a la Naiara? 

No, perquè normalment ens estem molta estona fora del cau, i si estem a dins i fem 

manualitats no estem per grups, estem tots junts. Per exemple avui, jo no he anat a la 

reunió i no hi he anat perquè estava treballant i hem decidit que fèiem una interpretació 

de la llegenda de Sant Jordi, i clar amb la mare de la Naiara parlem cada dissabte i m’ha 

preguntat ‘’vale, què fareu?’’ i li he dit ‘’ vale, avui farem teatre’’. Clar jo tampoc sabia 

molt com anava enfocada l’activitat, i m’ha dit ‘’us disfrassareu?’’ i li he dit ‘’ en 

principi no’’ i m’ha dit ‘’vale, l’activitat no està adaptada per tant no ve’’. Clar jo li he 

dit que era decisió seva però que podia venir igual  i doncs bueno.. Jo constament 

intento que ella s’estigui a la classe, encara que siguin 10 minuts, algu es algu.. 

28.2 Creus que és responsabilitat és teva o creus que la responsabilitat és compartida 

amb tot l’altre equip de caps?  

Abans parlàvem d’això, jo sento que és bastant més responsabilitat meva que seva 

perquè jo en teoria tinc les eines per adaptar, o les hauria de tenir unes quantes almenys, 

per adaptar qualsevol espai a ella, però en canvi ells no han rebut cap formació, no 

saben probablement com dirigir-se a ella. 

28.3 Tu creus que quan han pensat l’activitat de Sant Jordi han pensat en la Naiara a 

l’hora de pensar-la? 

E2: No 

28.4 Si tu no hi ets? 

Bueno, a vegades jo no hi sóc i tampoc penso, o sigui, com que moltes vegades penso, i 

és error meu totalment, dono per fet que no acabarem fent l’activitat. Doncs és un 

bueno, saps, si que ho sé, i sé mare té tota la raó del món és responsabilitat nostra 

adaptar les activitats a ella. Però que han de fer tenir cada setmana els nens fent 

manualitats perquè és lo més fàcil per la Naiara, quan són uns nens que no es poden 

estar mitja hora en una classe perquè explota la classe. Hem de trobar l’equilibri, la seva 

mare m’ha passat llistes de jocs que ja coneix, que sap una mica les normes, per 

exemple si jugues a l’amagada i tu vas amb ella i l’acompanyes i allò, si, però 

probablement al cap de deu minuts es cansarà i se’n anirà a fer una altra cosa. 

29. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre infants i caps? 

 Molt bona, penso que és molt depèn del rol que adopti el cap, o sigui, hi ha algun cap 

més autoritària, però probablement si adoptes aquest rol quan el nen tingui ganes 

d’explicar-li alguna cosa a un cap, probablement no anirà amb la persona autoritària. 

Anirà amb la persona que li diu les coses tal qual però sap dir-ho. 

29.1 Es compensen els rols? 

Si, jo penso que la majoria som molt flexibles. 



129 
 

30. Més concretament, com explicaries les relacions que es donen entre els infants de la 

unitat i la nena que vetlles?  

 M’encantaria, inclus el primer dia recordo fer uns tallers, la Naiara estava com 

agobiada i tal vam anar a un altre cau i estavem pintnat. Un grup de nenes van dir, ‘’ai 

podem anar una estona allà amb la Naiara?’’, i van estar una estona pintant juntes l’únic 

que la Naiara estava a la seva i elles s’hi intentaven comunicar però no els hi deia res. 

30.1 Per què no es va seguir fent?  

Per què moltes vegades és com... o sigui si, és una cosa que ha de sortir de nosaltres, de 

les nenes si aquell dia van tenir l’acte de fer-ho.. però no sé. 

30.2 Què en podries destacar? 

Activitats 

31. Quina tipologia d’activitats es duen a terme a la teva unitat? 

 Molt variades, des de manualitats, fins a caminades, dinàmiques o.. teatre. Molt 

variades. 

31.1  APS en feu? 

 De moment no, són petits. La intenció hi és però de moment no. 

32.  D’on sorgeixen? Com les construïu?  

Feu alguna mena de recull per identificar quins són els interessos dels infants? Es tenen 

en compte aquests interessos a l’hora de pensar les activitats? 

Si a principi de curs vam fer una dinàmica, que hi havia unes cartolines i cadascú deia 

que li agradaria fer i per què i a partir d’això es marquen uns objectius i a partir de les 

necessitats dels nens i del que els hi agradaria fer i s’intenta fer al llarg del curs. 

32.1 Si, per exemple, després de mig any sorgeixen nous interessos o activitats, 

s’inclouen? 

Si, a vegades quedem i planifiquen les següents tres setmanes. Però en general el mateix 

dissabte quedem i anem a comprar el material, fem això i això.  

33. Són aptes per tots els infants? 

34.  Hi ha alguna activitat que s’hagi d’adaptar per la nena que vetlles? 
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34.1 En cas afirmatiu, com ho expliqueu o justifiqueu de cara a ella i als altres infants? 

Com ho reben ells? 

Ara tenim previst.. l’any passat van anar a fer teràpia amb gossos i van fer tallers dels 

sentits i això. Tenim previst fer coses així, lo únic que s’acaba el temps i bueno.. Si. 

Però... ho reben bé, l’únic que mostren bastanta indiferència cap a ella.  

34.2 Però no senten en plan ‘’em de fer això per la Naiara’’ 

Un dia estàvem jugant als escuts amb pilotes, i jo i la Naiara ens vam posar a jugar, vam 

demanar que no ho tiressin tant fort per no incomodar-la. Però no en van fer cas. És 

com.. realment m’estàs fent adonar de moltes coses i es bo, es bo, m’agrada. 

35. Quina és la finalitat educativa en general que es pot percebre del conjunt d’activitats 

que organitzeu? 

Ho estem fent d’una manera divertida, per exemple el nostre eix d’animació va sobre 

Harry Potter i es com que cada sortida o als caus fan una reflexió i es guanyen una 

poció. Per exemple, per campaments de Nadal vam treballar la perspectiva de gènere i 

diguéssim que tothom fa la seva aportació, entre tots fem una reflexió i cadascú fa la 

seva es corregeixen conductes, bueno, es mira de plantejar-ho d’una altra manera. Per 

exemple, avui han fet lo de la llegenda de Sant Jordi i s’havien de guanyar la poció de la 

cultura, treballant valors, els escoltes no perquè han quedat com mol enrere, però si, o 

sigui, valors en general. Valors que potser no aprendrien al cole, per exemple 

companyerisme es pot aprendre al cole, però al cau t’estàs quatre dies de campaments 

on has de compartir i conviure. Per exemple, autonomia de ‘’vale, avui ens toca fer el 

sopar, o netejar els plats i netejar els de tots’’ bueno doncs... coses així 

36. Quin temes tracteu per fomentar el valor de l’esperit crític, com anteriorment deies 

la perspectiva de gènere? 

Hem treballat la relació amb la natura, per exemple, alguna dinàmica, la cultura.. avui 

per exemple era treballar la cultura a través de la llegenda de Sant Jordi i després 

desmontar-los-hi en el cas que es reproduïssin els estereotips de gènere, però per si sols 

han sortit i han girat la llegenda al revés i ha set com ‘’uau, ens heu deixat aquí sense 

dinàmica’’.  
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Sistemes de suport 

37. Utilitzeu algun sistema de suport inclusiu perquè les activitats siguin accessibles per 

a tots els infants? 

Per exemple, la tablet? Pot ser un reforç per comunicar-se.. 

37.1  Però la tablet la utilitzés tu i ella’ 

Si per exemple si ella em vol dir alguna cosa porta la tablet i m’ho demana. 

37.2 Els altres nens i els altres caps no la fan servir? 

 No 

37.3 Un altra tipus de sistema de suport seria una persona de més, vosaltres quants caps 

sou? 

Cinc, però quan hi és ella jo estic amb ella i els altres amb la resta de grup. Ja et dic, 

com els nens a vegades no saben com relacionar-se amb la Naiara els caps tampoc. 

37.4 Quin tipus d’activitat proposeu quan us plantegeu que tots els joves hi puguin 

participar? 

38. En el cas de la nena amb NEE, teniu algun tipus de pla individualitzat o protocol 

expressament per ella? 

No, la veritat és que si que intento seguir amb una sèrie de coses com per exemple quan 

arriba, no comencem fins que no penja la maleta i la jaqueta a lloc. Però són coses que 

és tot com molt desorganitzat i moltes vegades no sento que pugui fer un pla, vale si 

tinc unes maneres de relacionar-me amb ella però no res així concret.. 

38.1 És a dir, tens objectius així que te’ls marca dia a dia però no estan amb paper, ni 

res? 

No, no. Bueno vull dir.. 

38.2 Bueno clar, després si no els tens estructurats és molt díficil fer-ne el seguiment 

no? 

 Si, si 
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Relació amb l’entorn 

39. Realitzeu activitats obertes al poble o als voltants? 

 Si 

39.1 Obertes per el poble o al poble? 

Els dos, a vegades per Sant Jordi per exemple, fem recollida de llibres al poble, venen 

roses amb una paradeta i aprofiten els nens per recollir diners pel viatge de campaments 

i doncs és una manera d’interactuar amb el poble i donar-nos a conèixer. Que és una 

cosa que a les primeres preguntes em preguntaves si estava obert a tothom i moltes 

vegades no ens donem a conèixer molt, la gent de Torelló sap que hi ha uns escoltes, 

tenim una pàgina d’Instagram però tampoc es com... i començar a participar en coses 

així, fa dues setmanes vam participar als Matxos, una cursa de muntanya que es fa i es 

van fer els ‘’matxitos’’ que s’apuntaven els nens escoltes i nens del poble i com que hi 

havia caps que feien els matxos, gent voluntària s’encarregava de portar els nens durant 

la ruta. També és una manera de donar-nos a conèixer. 

40. Realitzeu activitats conjuntament amb altres agrupaments o entitats? 

Amb altres entitats podria ser, per exemple els Matxos, i amb altres agrupaments... no, 

realitzar activitats conjuntes jo en el meu any de cap no m’hi he trobat.  

40.1 Com definiries la relació amb l’entorn que estableix l’agrupament? Amb l’entorn 

de la comunitat de la població? 

Bo, molt bo 

40.2 Col·laboratiu? 

Si, per exemple a carnaval es reparteixen uns llibrets i des de l’Ajuntament es cedeixen 

els llibrets, es parteixen els diners i els nens reparteixen els llibrets pel poble. I fem un 

mig i mig, vosaltres ens heu fet el favor de repartir-ho i nosaltres us donem una part dels 

diners. Jo penso que molt col·laboratiu. Ara ens han demanat fer una acampada a la 

Plaça Major del poble, les barres de festa major, pollassu, doncs ara se’n carreguen els 

Trucs. 
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Composició del grup 

41. Com definiries el grup del qual ets cap? 

 Mogut, molt mogut. Són un grup molt guay i que tiren molt, l’únic que l’edat, doncs 

bueno... alguns no, alguns són molt centrats, però els moguts influeixen a tota la resta 

del grup. Però realment són molt macos, no ens podem queixar. 

42. De quants nens està compost? 

 Diria uns 18, 19. Més nenes que nens, a campaments eren 4 nens i 11 nenes. D’edat de 

8, 9 i 10.  

43. Hi ha límit de nens per unitat?  

Clar, imagino que depen els caps, no sé la ratio ben bé però som cinc caps per vint nens, 

està bé. Ens hem dividit hi ha dos grups, un té quatre caps i nosaltres cinc. En total hi ha 

40 nens, Ràngers són 45, són grups molt grans. 

44. Quan tanqueu llistes d’inscripció prioritzeu quins nens poden entrar, o no es tanquen 

llistes, no hi ha prioritats? 

Quan es tanquen llistes ja quedes per l’any que ve, però hi ha un mes de marge per 

provar-ho. Els nens que ja fa anys que són als escoltes ja tenen la plaça fixa, però en 

teoria no.. Això no ho conec molt, et dic el que em sona però no ho tinc molt clar. 

45. Destacaries algun tret individual del grup? I dels infants? 

Són molt curiosos, com tots els infants però són molt curiosos. Són molt potents. 
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Categorització Entrevista Agrupament A3 

Categoria Observació Interpretació Referències Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

‘’Vist des d’ara no sé si va ser molt 

bona decisió però no sé, vam pensar 

que la Naiara ja era gran i s’havia de 

provar alguna cosa nova. I bueno, 

pues moltes vegades costa.. i estic 

completament d’acord amb que no 

és la Naiara que té el problema, sinó 

que és el grup que s’ha de saber 

adaptar a la Naiara. Vull dir, no és 

que la Naiara s’hagi d’adaptar a la 

classe però tenim un grup super 

mogut amb ganes de córrer, 

constanment amunt i avall, i clar a 

vegades tardes un quart d’hora a 

posar-te a fer l’activitat i la Naiara 

aquest quart d’hora és un ‘’vale, 

desconnecto, marxo de la classe’’. 

Clar a ella l’has de posar a la classe 

just en el moment en que comença 

l’activitat, perquè sinó entre el 

soroll, aquell que s’aixeca, i tal, ella 

s’atavala i marxa. I clar, moltes 

vegades és això, és complicat perquè 

no deixa de ser una activitat, en mig 

de la classe, que tothom va una mica 

a la seva i ella s’agobia i clar..’’ 

[P.15] 

 

Voluntat per generar canvis i 

processos que ajudin al 

desenvolupament de l’infant 

amb NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida de l’infant amb NEE és 

relativament curta, i en aquests 

anys el fet de tenir vetllador ha 

set un recurs més aïllador que no 

pas fomentador de la relació de 
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‘’ No ho sé ben bé, jo diria que fa 

uns... no va començar  a primer de 

castors però un parell d’anys o tres, 

o poder si que va començar a primer 

de castors. Es que jo fa molt temps 

que la tinc vista pel cau, tot i que el 

vetllador que tenia abans.. si que 

castors feia molts caus adaptats per 

ella l’únic que ella tenia el vetllador 

particular per ella, no com jo que ara 

sóc cap i sóc vetlladora. Ell era 

només vetllador,no interactuava amb 

els altres nens, ni res. Jo clar, si fem 

sortides matinals a caminar ella ve, li 

encanta, és el millor lloc per ella, 

anar a caminar, a l’aire lliure.. és 

brutal per ella. Però anar de 

campaments de moment no, a part 

de perquè jo no considero que 

estigui preparada per fer-ho, la seva 

mare també creu que de moment 

no.’’ [P.17] 

 

‘’ Mmmm... O sigui, si, però moltes 

vegades potser no es tenen les eines 

suficients. És el que et deia abans, 

probablement si jo no estigués amb 

la Naiara, la Naiara no podria venir 

als escoltes. O sigui, si esta obert a 

gent d’Olot, gent d’Alpens, però clar 

la jove amb els altres infants. 

 

 

 

 

 

 

 

No participia de tota la tipologia 

d’activitats que es realitza al 

cau, per les seves condicions. 

 

 

Falta de formació dels caps 

envers la diversitat. Falta d’eines 

i recursos per atendre la 

diversitat. 

 

Creença que sense un vetllador 

particular la jove no podria estar 

al cau. 

 

No tots els caps comparteixen la 

mateixa informació envers el cas 

que el vetllador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educació en el lleure forma part de 

l’educació no-formal i es dirigeix als 
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la Naiara té diversitat funcional i 

necessita una persona exclusivament 

per ella i poder tampoc se’ns ofereix 

des de Demarcació pues una 

formació... Bueno clar, la mare de la 

Naiara ha fet formacions, per 

exemple, aquest any al nostre grup 

no però a l’altre grup si que va fer 

una formació. L’únic que jo crec que 

no tenim les eines suficients per 

atendre’ls a tots, jo estic fora de 

l’EA, però crec que ens encantaria 

però no tenim les eines.’’ [P.19] 

 

‘’ Mmm... abans que comences la 

Naiara, perquè va començar com 

dues setmanes tard o així, vam 

agafar i vam fer un cau i els hi vam 

explicar que tots coneixien a la 

Naiara i voliem saber que en sabien 

sobre ella i bueno.. va ser, o sigui 

vam estar molta estona parlant-ne, 

però tenien una visió de ‘’ah és 

aquella nena tonta, sub..’’ bueno, va 

sortir aquí... vam fer una reflexió, 

vam fer un cau dels sentits 

explicant-los-hi que la Naiara 

treballava molt amb els sentits i que 

si la tocaves l’havies de tocar molt 

fort, perquè a ella li agradava molt i 

 

Voluntat per part de la 

vetlladora per conèixer més 

properament a l’infant fora de 

l’àmbit escolta i crear vincles de 

confiança. 

 

 

 

Voluntat de tractar i parlar el 

tema obertament amb els 

infants. 

 

 

 

 

 

 

Adaptar les activitats és un 

afegit especialment dedicat a la 

infant, no una manera de 

funcionar de l’agrupament. 

 

Creença prèvia sobre la manca 

de possibilitats de la infant en 

poder realitzar les activitats 

 

 

infants i joves, no obstant això, 

indirectament es treballa amb i per 

les famílies, monitors i la 

comunitat.’’ [Educació Lleure] 
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tal. Vam fer una reflexió molt maca 

però tot i així és com si no..’’ [P.22] 

 

‘’ Bueno, a vegades jo no hi sóc i 

tampoc penso, o sigui, com que 

moltes vegades penso, i és error meu 

totalment, dono per fet que no 

acabarem fent l’activitat. Doncs és 

un bueno, saps, si que ho sé, i sé 

mare té tota la raó del món és 

responsabilitat nostra adaptar les 

activitats a ella. Però que han de fer 

tenir cada setmana els nens fent 

manualitats perquè és lo més fàcil 

per la Naiara, quan són uns nens que 

no es poden estar mitja hora en una 

classe perquè explota la classe. Hem 

de trobar l’equilibri, la seva mare 

m’ha passat llistes de jocs que ja 

coneix, que sap una mica les 

normes, per exemple si jugues a 

l’amagada i tu vas amb ella i 

l’acompanyes i allò, si, però 

probablement al cap de deu minuts 

es cansarà i se’n anirà a fer una altra 

cosa.’’ [P.28.4] 

 

  

Espais ‘’ No, o sigui, podria dir-te que per 

una banda, on has entrat tu hi ha 

Absència de barreres 

arquitectòniques, local cedit per 

‘’L’espai on es dugui a terme la 

proposta ha de poder tenir una 
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escales però hi ha una entrada 

secundària per on es pot entrar molt 

bé, les aules tenen portes que es 

poden desplegar, hi ha un lavabo 

adaptat, els passadissos són amples.. 

si que és potser una mica rebuscat 

però jo penso que és accessible. ‘’ 

[P.23] 

 

‘’Clar, bueno si et podria dir que les 

portes estan diferenciades per colors 

que per exemple la Naiara pot 

diferenciar perfectament que el groc 

és el cau on li toca. Però no, no hi ha 

pictogrames a les portes, ni res.. 

[P.24.1] 

 

‘’Sí, es poden escapar. O sigui, 

queden tots els caus en un mateix 

passadís, però hi ha la porta per on 

has entrat tu que hi ha un pati, que és 

magnific i no es poden escapar, però 

la part que dóna a la carretera a més, 

hi ha una rampa que els nens estaven 

fent la croqueta per allà que saben 

perfectament que hi ha una balla que 

si la salten poden marxar. Jo moltes 

vegades haig d’estar al cas quan 

marxa corrent no saps si està al cau, 

al pati o no saps on està i doncs hi ha 

l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

Algun tipus de senyalització per 

a infants amb discapacitats 

visuals 

 

 

 

 

 

Espais oberts, però sempre 

acompanyats de monitors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortides en espais oberts  

previsió de les situacions que es 

puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats 

que es realitzin i l’anàlisi d’allò que 

viuen.’’ [Educació en el Lleure] 
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aquest risc. No ho fa, però hi ha la 

possibilitat.’’ [P.25] 

 

‘’ Clar, normalment intentem que si 

hi ha una sortida.. si anem a 

Rocapravera i és un espai gran doncs 

que corri que faci el que vulgui. 

L’únic que clar durant el camí 

estaràs al seu costat intentant que no 

marxi corrent, més control, si 

travessem carrers doncs anirem 

donades de la mà.’’ [P.26] 

Relacions Relacions Infants & Infants 

 

‘’ però els nens amb els que està ara 

si que la coneixen però no es 

relacionen amb ella pràcticament. 

Saben qui és, però més aviat li tenen 

com por, respecte, no la 

entenen.’’[P.18] 

 

 

‘’M’encantaria, inclus el primer dia 

recordo fer uns tallers, la Naiara 

estava com agobiada i tal vam anar a 

un altre cau i estavem pintnat. Un 

grup de nenes van dir, ‘’ai podem 

anar una estona allà amb la 

Naiara?’’, i van estar una estona 

pintant juntes l’únic que la Naiara 

 

 

Absència de relació dels infants 

sense discapacitat amb l’infant 

amb NEE. 

 

Manca d’accions per part de 

l’equip de caps que pugui 

fomentar aquestes relacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mel Ainscow, estableix quatre 

principis per poder exercir 

l’educació inclusiva com a dret per a 

tots els infants en la comunitat i 

aquests diuen el següent: 

1. La inclusió és un procés que cerca 

la convivència amb la diferència, 

però requereix de temps. 

2. La inclusió busca la la presència, 

la participació i l’èxit de l’alumnat – 

a nivell acadèmic, però també 

personal- 

3. La inclusió requereix de 

identificació i eliminació de barreres 

que impedeixin l’exercici d’aquesta 

com a dret, eliminant també 
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estava a la seva i elles s’hi 

intentaven comunicar però no els hi 

deia res.’’ [P.30] 

 

Relacions Infants & Caps 

 

‘’Clar, sóc el seu suport. La Naira 

has de ser molt constant amb ella i 

no pot estar anant.. O sigui, si no em 

tingués a mi no podria anar als 

escoltes perquè no.. O sigui, 

necessita una persona exclusivament 

per ella perquè és com ‘’amunt, 

avall, amunt, avall’’ i 

necessita..[P.10]  

........ 

Directa i bueno si, 

individitzualissima [P.13]’’  

 

‘’ I per els nens, tant per la Naiara 

com per els nens és com, als nens els 

hi va molt bé tenir a la Naiara i 

entendre com funciona la Naiara i a 

la Naiara, tot i que tampoc ho sé 

molt, crec que li és una miqueta 

igual, però també li va bé estar amb 

el grup de nens i fer coses diferents a 

les que fa al cole. Al cole té 

vetlladora, però als escoltes és un 

espai super lliure i la Naiara fa el 

 

 

 

Atenció directa i 

individualitzada amb l’Infant 

amb NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualització de factors positius 

sobre la convivència dels infants 

amb i sense discapacitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensació de por i rebuig per part 

dels infants sense discapacitat 

envers la nena amb autisme 

server. 

 

prejudicis i ideologies que actuen 

també com a barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stainback i Carbonell coincideixen 

en una idea i és que la inclusió 

afavoreix a la persona amb condició 

de diversitat, però també afavoreix a 

la comunitat.[Inlcusió i Comunitat] 
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que vol, al cole és tot molt més 

pautat.’’ [P.20] 

 

‘’ A la pràctica no.. Vull dir, estem 

en un cau fent manualitats tots al 

terra i sempre hi haurà una distància 

entre.. O sigui, la Naiara a vegades 

es agressiva, o sigui, moltes vegades 

sense voler ser agressiva però a 

vegades està nerviosa, passa algú pel 

seu costat i l’arreplega i.. Clar això 

els hi genera com por, i a vegades tu 

veus passar un nen i es com que 

s’aparta, que ella va a la seva i tal.’’ 

[P.22] 

 

``Clar, una petita evolució si que 

l’he vist. Al principi era com ‘’qui és 

aquesta noia’’, jo anava a casa seva 

per conèixer-la, esta a casa seva a 

prop del seu entorn per veure si em 

reconeixia, agafar confiança. I si, em 

reconeixia però era com ‘’bueno, no 

m’importa el que vinguis a fer aquí’’ 

saps? I si, jo crec que poc a poc ha 

anat guanyant confiança, l’únic que 

jo crec, potser m’equivoco, però jo 

crec que em veu com una amiga. O 

sigui, que moltes vegades, no crec 

que sigui una cosa dolenta, però 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultats en la relació entre 

cap i infant amb NEE, manca de 

recursos i eines per poder-la 

construir. 
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moltes vegades l’has de tenir molt 

marcada i si tu li dius has de fer 

això, ho ha de fer, perquè sinó sap 

que la propera vegada que li diguis 

has de fer això.. ho farà. Clar i 

moltes vegades és que no sé com 

gestionar-ho saps? No sé, si jo t’estic 

dient, fes això, fes això i tu vas cap 

allà i passes completament de mi ja 

no sé.. jo no vull obligar-te a fer una 

cosa.. aquí ja tinc el dilema de si és 

un problema que la Naiara no sàpiga 

estar en un grup durant mitja hora i 

fer les mateixes activitats que els 

altres si ella el que vol és estar fora 

al pati jugant. O sigui, ja sé que ve a 

relacionar-se amb la resta de nens, 

però jo no vull obligar-la a fer.. Si, 

que la seva mare és el que m’ha dit, 

però jo no vull que estigui en una 

classe on no vol estar, on li molesten 

els sorolls... encara que li diguis als 

nens calleu no deixa d’haver-hi un 

moviment que tampoc pots evitar.. 

clar no sé, és un debat intern molt.. 

no sé que estic fent bé, no sé que 

estic fent malament i no sé fins quin 

punt.`` [P.22.5] 

 

‘’ Doncs, molt bona la veritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup cohesionat, amb afinitats 

individuals però amb capacitats 

per treballar i gaudir 

conjuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessitat de tenir pautes per 

construir els grups de treball, 

sinó es generen conflictes. 
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Menys amb la Naiara, tenen bastanta 

bona relació entre ells, no és un grup 

molt gran, casi sempre hi ha els 

mateixos nens. A vegades en ve 

algun que dius, vale aquest no ve 

tant sovint però bé. Es fan els típics 

grupets d’amics, però no sé si li fas 

tu els grups s’acaben relacionant tots 

amb tots, que poder si que quan és 

una activitat pautada molt bé, i a 

l’hora de joc lliure, doncs si tothom 

se’n va una mica amb qui vol.’’ 

[P.27] 

 

‘’ Sí, l’únic que en activitat lliure hi 

ha dos grupets més marcats, saps? 

Però a l’hora de treballar ja intentem 

nosaltres barrejar els grups. Per 

exemple, ara per campaments vam 

intentar que es féssin els grups ells, 

van haver-hi problemes i avui per 

exemple els hem deixat fer el grup i 

ha acabat malament. S’ha 

descontrolat, i ha quedat un grup 

més actiu i els altres són molt més 

‘’si ens diuen fem això, fem això’’ i 

hem acabat una miqueta malament 

però bueno. ‘’ [P.28] 

 

`` Molt bona, penso que és molt 

 

 

 

 

 

Relació horitzonal i oberta entre 

els caps i els infants. 

 

 

 

 

 

 

 

Manca d’accions que fomentin 

les relacions entre infants amb 

necessitats especials i infants 

sense necessitats especials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educació en el lleure té unes 

característiques pròpies que fan 

referència a la llibertat de relacions i 

de pertinença que es donen entre els 

joves, com també les intencionalitats 

amb les que es pensen i es duen a 

terme les activitats i les finalitats 

específiques sobre les quals es 

pretén modificar les realitats, o 

transformar-les. [Educació Lleure- 

Joaquim Franch] 

 

Les relacions interpersonals són un 

dels pilars que constitueixen el que 

és l’educació en el lleure, aquestes 

esdevenen com a essencials per als 

processos educatius que es donen. 

[Educació en el Lleure/ Entitats/ 

Joaquim Franch] 

 

La organització dels grups també és 
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depèn del rol que adopti el cap, o 

sigui, hi ha algun cap més 

autoritària, però probablement si 

adoptes aquest rol quan el nen tingui 

ganes d’explicar-li alguna cosa a un 

cap, probablement no anirà amb la 

persona autoritària. Anirà amb la 

persona que li diu les coses tal qual 

però sap dir-ho.’’ [P.29] 

 

‘’ Per què moltes vegades és com... 

o sigui si, és una cosa que ha de 

sortir de nosaltres, de les nenes si 

aquell dia van tenir l’acte de fer-ho.. 

però no sé.’’ [P. 30.1] 

un conflicte a atendre, que dependrà 

de diferents variants, el cas es que en 

la mà del dinamitzador caurà la 

responsabilitat de preveure si es 

permet als joves que decideixin la 

seva pròpia organització deixant que 

genuïnament es generi l’estructura 

organitzativa.[Educació Lleure/ Petit 

Grup/ Joaquim Franch] 

 

La funció dels monitors i animadors 

doncs, pel que fa a la qüestió de les 

activitats, és de suport, la d’oferir els 

recursos i ajudar a la gestió 

d’aquesta perquè es pugui dur a 

terme, afegint-hi una finalitat 

educativa. Tenint present que un 

projecte o una activitat té com a fites 

que el grup es pugui expressar des 

de la seva essència, es pugui 

contrastar amb el món real i es 

realitzi. [Educació Lleure/ 

Activitats/ J. Franch] 

Activitats ‘’Moltes vegades no organitzés una 

activitat, simplement vas i dius 

‘’vale doncs ara fem això’’ i potser 

tens previst fer una altra cosa 

darrera, però acaba sent molt 

desorganitzat i poc pautat. Clar i 

això moltes vegades és un problema, 

Desorganització i improvisació 

de les activitats 

 

 

Adaptar l’activitat és veu com 

un extra, un esforç dedicat a un 

sol infant i no com a forma 
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perquè clar en teoria és plantegem 

una activitat i la meva funció, i entre 

els altres caps també, és adaptar 

aquesta activitat per la Naiara, i 

moltes vegades, és molt difícil fer-

ho.`` [P.14] 

 

‘’ Si, si, poques vegades s’està més 

de mitja hora dins de la classe, o 

sigui a vegades marxa... La Naira 

funciona amb reforços, vull dir si tu 

li has donat la pauta d’una activitat, 

no sé, un dibuix, i pinta una miqueta, 

doncs li has de donar un reforç 

positiu, a ella li encanta anar al pati, 

doncs anem al pati o anem a un cau 

que hi ha dels grans i anem a jugar 

una estona al sofà. Vale, i després es 

intentar reconduir-la una altra 

vegada cap a la classe, i moltes 

vegades costa molt.’’ [P.16] 

 

‘’ Per mi si, s’han d’adaptar les 

activitats, tot i que ja t’he dit que en 

moltes ocasions no, però o sigui si.’’ 

[P.20] 

 

‘’ les altres vegades la Naiara no ve 

a les sortides així’’ [P.20.2] 

 

general de funcionar. 

 

 

 

 

Individualització del tracte i 

atenció a l’Infant amb NEE dins 

de l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciència de la necessitat 

d’adaptar les necessitats. 

 

L’Infant amb NEE no participa 

de totes les activitats de 

l’agrupament. 

 

Conducta de l’Infant amb NEE 

més fora del grup que dins 

d’aquest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’educació inclusiva ha d’incloure 

pràctiques on tothom i en tots els 

aspectes hi tinguin cabuda i no sols 

això sinó que en aquestes pràctiques 

les persones es sentint respectades, 

realitzades i contribuents en la 

societat.[Educació Inclusiva, E. 

Carbonell] 
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‘’ No, perquè normalment ens estem 

molta estona fora del cau, i si estem 

a dins i fem manualitats no estem 

per grups, estem tots junts. Per 

exemple avui, jo no he anat a la 

reunió i no hi he anat perquè estava 

treballant i hem decidit que fèiem 

una interpretació de la llegenda de 

Sant Jordi, i clar amb la mare de la 

Naiara parlem cada dissabte i m’ha 

preguntat ‘’vale, què fareu?’’ i li he 

dit ‘’ vale, avui farem teatre’’. Clar 

jo tampoc sabia molt com anava 

enfocada l’activitat, i m’ha dit ‘’us 

disfrassareu?’’ i li he dit ‘’ en 

principi no’’ i m’ha dit ‘’vale, 

l’activitat no està adaptada per tant 

no ve’’. Clar jo li he dit que era 

decisió seva però que podia venir 

igual  i doncs bueno.. Jo constament 

intento que ella s’estigui a la classe, 

encara que siguin 10 minuts, algu es 

algu..’’ [P.28.1] 

 

`` Molt variades, des de manualitats, 

fins a caminades, dinàmiques o.. 

teatre. Molt variades.`` [P.31] 

 

‘’ Si a principi de curs vam fer una 

dinàmica, que hi havia unes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversitat en la tipologia 

d’activitats 

 

 

Activitats pensades al voltant 

dels interessos i necessitats dels 

infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’educació del lleure és dels i per 

als joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot 

ser de cap altra manera- una 

educació que parteix dels joves. 

L’organització doncs ha de 

contemplar per una banda, els 

dinamismes que es donen en les 

relacions entre els joves, com també 
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cartolines i cadascú deia que li 

agradaria fer i per què i a partir 

d’això es marquen uns objectius i a 

partir de les necessitats dels nens i 

del que els hi agradaria fer i s’intenta 

fer al llarg del curs.’’ [P.32] 

 

``Ara tenim previst.. l’any passat van 

anar a fer teràpia amb gossos i van 

fer tallers dels sentits i això. Tenim 

previst fer coses així, lo únic que 

s’acaba el temps i bueno.. Si. Però... 

ho reben bé, l’únic que mostren 

bastanta indiferència cap a ella`` 

[34.1] 

 

`` Un dia estàvem jugant als escuts 

amb pilotes, i jo i la Naiara ens vam 

posar a jugar, vam demanar que no 

ho tiressin tant fort per no 

incomodar-la. Però no en van fer 

cas. És com.. realment m’estàs fent 

adonar de moltes coses i es bo, es 

bo, m’agrada.`` [34.2] 

`` Ho estem fent d’una manera 

divertida, per exemple el nostre eix 

d’animació va sobre Harry Potter i 

es com que cada sortida o als caus 

fan una reflexió i es guanyen una 

poció. Per exemple, per campaments 

 

 

 

Previsió d’activitats que siguin 

adaptades per treballar la 

inclusió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es treballen els valors i 

continguts civico-socials a partir 

d’activitats, dinàmiques i jocs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el potencial de situacions, relacions 

i regulacions que es poden generar 

des d’aquest context.’’ [Educació 

Lleure- Joaquim Franch] 

 

L’educació en el lleure doncs acaba 

cercant la manera de poder trobar les 

sinèrgies entre el tipus d’activitat 

que el caracteritza i els interessos 

dels joves perquè puguin donar-se 

aprenentatges significatius 

juntament amb una vinculació i 

interpretació de la seva realitat 

[Educació en el lleure/ Activitats/ 

Joaquim Franch] 

 

 

 

 

 

 

sobre el contingut que es poden 

trobar, podem veure que en les 

activitats i projectes els límits es 

veuen intervinguts pels monitors, no 

provenen dels propis nens com 

passaria amb el temps lliure, i això 

pot ajudar a generar un espai on els 

joves puguin superar les seves 

habilitats, puguin millorar la 
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de Nadal vam treballar la 

perspectiva de gènere i diguéssim 

que tothom fa la seva aportació, 

entre tots fem una reflexió i cadascú 

fa la seva es corregeixen conductes, 

bueno, es mira de plantejar-ho d’una 

altra manera. Per exemple, avui han 

fet lo de la llegenda de Sant Jordi i 

s’havien de guanyar la poció de la 

cultura, treballant valors, els escoltes 

no perquè han quedat com mol 

enrere, però si, o sigui, valors en 

general. Valors que potser no 

aprendrien al cole, per exemple 

companyerisme es pot aprendre al 

cole, però al cau t’estàs quatre dies 

de campaments on has de compartir 

i conviure. Per exemple, autonomia 

de ‘’vale, avui ens toca fer el sopar, 

o netejar els plats i netejar els de 

tots’’ bueno doncs... coses així`` 

[P.35] 

 

`` Hem treballat la relació amb la 

natura, per exemple, alguna 

dinàmica, la cultura.. avui per 

exemple era treballar la cultura a 

través de la llegenda de Sant Jordi i 

després desmontar-los-hi en el cas 

que es reproduïssin els estereotips de 

 

Transmissió de valors i 

habilitats socials a partir de les 

activitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicació o puguin transformar 

una situació espontània en un 

projecte. [Educació en el lleure/ 

Activitats/ Joaquim Franch] 

 

‘’També parla sobre una educació 

que s’enfoca cap a la consciència de 

la responsabilitat en una societat 

lliure, amb competències de 

comprensió, tolerància i igualtat, 

com també es tracta la natura i la 

incidència que aquesta té en l’entorn 

de l’infant.’’ [Dret a l’Educació] 

 

‘’L’educació en el lleure treballa a 

partir de la transmissió de valors, 

l’adquisició d’habilitats personals i 

el coneixement i descoberta de 

l’entorn amb la voluntat de formar 

persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat. ‘’ 

[Educació en el lleure] 
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gènere, però per si sols han sortit i 

han girat la llegenda al revés i ha set 

com ‘’uau, ens heu deixat aquí sense 

dinàmica’’. [P.36] 

Sistemes de 

suport 

‘’La Naiara té nou anys, té un 

autisme sever, osigui no es 

comunica. O sigui si, es comunica.. 

té una tablet amb pictogrames 

digitalitzats i es comunica amb allò. 

Tot i això li has d’anar al darrera 

perquè ella agafi la tablet i et digui 

el que vol, i l’has de pressionar, sinó 

no té cap mena d’interès.’’ [P.6.1] 

 

‘’ Si per exemple si ella em vol dir 

alguna cosa porta la tablet i m’ho 

demana’’ [P.37] 

 

‘’ Cinc, però quan hi és ella jo estic 

amb ella i els altres amb la resta de 

grup. Ja et dic, com els nens a 

vegades no saben com relacionar-se 

amb la Naiara els caps tampoc.’’ [P. 

37.3] 

 

‘’ No, la veritat és que si que intento 

seguir amb una sèrie de coses com 

per exemple quan arriba, no 

comencem fins que no penja la 

maleta i la jaqueta a lloc. Però són 

El suport utilitzat es de la pròpia 

jove i només és sabut i utilitzat 

per aquesta i la monitora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a suport hi ha un cap de 

més. 

 

 

 

 

Hi ha tota una sèrie d’objectius 

específics que s’estan treballant 

amb la Infant, però no consten 

en cap PI. Expressen la possible 

necessitat que hi pot haver per 

així fer-ne un seguiment més 

acurat. 

Cal també que entre tots vegin la 

importància d’oferir suports, 

oportunitats adequades i la 

participació de tots ells en la millora 

de la qualitat d’aquests processos 

educatius, amb la finalitat de poder 

respondre a la diversitat de 

necessitats que es pot presentar en el 

grup de persones amb el que es 

treballa.[Educació Inclusiva, E. 

Carbonell] 
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coses 

 que és tot com molt desorganitzat i 

moltes vegades no sento que pugui 

fer un pla, vale si tinc unes maneres 

de relacionar-me amb ella però no 

res així concret..’’ [P.38] 

 

Relacions 

amb l’entorn 

Els dos, a vegades per Sant Jordi per 

exemple, fem recollida de llibres al 

poble, venen roses amb una paradeta 

i aprofiten els nens per recollir 

diners pel viatge de campaments i 

doncs és una manera d’interactuar 

amb el poble i donar-nos a conèixer. 

Que és una cosa que a les primeres 

preguntes em preguntaves si estava 

obert a tothom i moltes vegades no 

ens donem a conèixer molt, la gent 

de Torelló sap que hi ha uns 

escoltes, tenim una pàgina 

d’Instagram però tampoc es com... i 

començar a participar en coses així, 

fa dues setmanes vam participar als 

Matxos, una cursa de muntanya que 

es fa i es van fer els ‘’matxitos’’ que 

s’apuntaven els nens escoltes i nens 

del poble i com que hi havia caps 

que feien els matxos, gent voluntària 

s’encarregava de portar els nens 

durant la ruta. També és una manera 

Relació col·laboradora amb la 

xarxa cultural i popular del 

poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presència en els actes més 
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de donar-nos a conèixer.’’ [P.39.1] 

 

‘’ Amb altres entitats podria ser, per 

exemple els Matxos, i amb altres 

agrupaments... no, realitzar activitats 

conjuntes jo en el meu any de cap no 

m’hi he trobat. ‘’ [P.40] 

 

‘’ Si, per exemple a carnaval es 

reparteixen uns llibrets i des de 

l’Ajuntament es cedeixen els llibrets, 

es parteixen els diners i els nens 

reparteixen els llibrets pel poble. I 

fem un mig i mig, vosaltres ens heu 

fet el favor de repartir-ho i nosaltres 

us donem una part dels diners. Jo 

penso que molt col·laboratiu. Ara 

ens han demanat fer una acampada a 

la Plaça Major del poble, les barres 

de festa major, pollassu, doncs ara 

se’n carreguen els Trucs.’’ [P.40.2] 

 

rellevant fent-ne partícips als 

infants i joves. 

Composició 

del grup 

‘’ O sigui si, hi ha diversitat però no 

excessiva. Per exemple, l’any passat 

hi havia uns germans magrebins 

però quan es va acabar el curs no 

van tornar a venir’’ [P.21.1] 

 

‘ Mogut, molt mogut. Són un grup 

molt guay i que tiren molt, l’únic 

La diversitat de l’agrupament no 

és representativa de la diversitat 

de la població. 

 

Absència d’infants que els seus 

familiars o ells hagin realitzat 

processos migratoris. 
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que l’edat, doncs bueno... alguns no, 

alguns són molt centrats, però els 

moguts influeixen a tota la resta del 

grup. Però realment són molt macos, 

no ens podem queixar.’’ [P.41] 

 

`` Diria uns 18, 19. Més nenes que 

nens, a campaments eren 4 nens i 11 

nenes. D’edat de 8, 9 i 10. `` [P.42] 

 

‘’ Clar, imagino que depèn els caps, 

no sé la ratio ben bé però som cinc 

caps per vint nens, està bé. Ens hem 

dividit hi ha dos grups, un té quatre 

caps i nosaltres cinc. En total hi ha 

40 nens, Ràngers són 45, són grups 

molt grans.’’ [P.43] 

 

‘’ Quan es tanquen llistes ja quedes 

per l’any que ve, però hi ha un mes 

de marge per provar-ho. Els nens 

que ja fa anys que són als escoltes ja 

tenen la plaça fixa, però en teoria 

no.. Això no ho conec molt, et dic el 

que em sona però no ho tinc molt 

clar.’’ [P.44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista Agrupament A4 

 

Persona Entrevistada: - 

Data: 27/04/2019 

 

Introducció 

1. Quan temps fa que formes part de l’agrupament?  

Quatre anys 

1.1 Havies set nen anteriorment? 

Només he sigut com a cap, no vaig ser nen 

1.2 Des de quina branca vas iniciar-te al cau? 

1.3 En termes generals, com definiries la teva experiència en l’escoltisme? 

Bueno, hi vaig entrar perquè tenia un parell d’amigues que hi eren, em van explicar una 

mica el projecte, com anava, em va interessar, tot el tema del lleure, treballar per 

projectes, transmetre uns valors als nanos en un àmbit diferent del que reben la majoria 

d’educació i res em vaig animar. Un cop entrés i veus l’ambient no només al teu 

agrupament, també als altres dintre la demarcació que és molt petita i t’acaba enganxant 

i t’hi acabes quedant, i vas passant d’unitats i com cada any és una unitat nova, tens tres 

edats en cada unitat, tens nous objectius. A vegades, és una mica carregós en el sentit 

que t’emportes molta feina però la part dels nanos és molt gratificant i acaba 

compensant. 

2. Quina és la teva funció actual en l’agrupament? 

Jo ara sóc cap de Pioners i Caravel·les i sóc tresorer de l’agrupament. És el meu tercer 

any de tresorer i bueno, sóc formador de FOCA de l’Alt Ter i ja està.  

2.1 En quina unitat et trobes? 

2.2 Com t’organitzés i gestiones la teva funció? 

Una mica com podem, com tots els Caps i Quel·les de la demarcació, tots tenim feina, 

tots tenim estudis i anem fent, i el que mirem de fer a nivell d’unitat mirem de fer una 

reunió trimestral, que és una mica més llarga i després anar fent reunions de seguiment 

perquè la trimestral organitzem tot el trimestre i després anem quedant per organitzar 
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tema caus, sortides que fem, i anem quedant. Un cop cada dues setmanes o així i sempre 

anem a fer el got o així després del cau, per valorar i fer altres opcions 

2.3 En què consisteix l’activitat d’avui? 

L’activitat d’avui, amb els nanos hem vingut a Savassona i passarem tot el dia, i hem 

pensat.. primer hem fet ara una mica reconeixement de l’entorn perquè hi ha unes 

pedres que fa molts anys que hi són i hi ha molta mitologia al voltant d’aquest espai 

perquè els nanos el coneguin. Després tenim pensat, com que un dels caps pràctica 

l’escalada i és molt bo, fer escalada amb els nanos pequè així també vegin un esport que 

no han pogut veure, la majoria d’ells en entorns naturals, perquè en rocòdroms i així si, i 

una mica de slack-line i així. Bàsicament és passar el dia junts per fomentar la cohesió 

de la unitat i després tornarem caminant a Vic fent una passejada.  

Concepte d’Inclusió 

3. Des de la teva perspectiva l’agrupament està obert a tot tipus d’infants i 

joves de la població? I altres poblacions? Per què? 

Si, aviam jo crec que obert ho està però almenys des del Tsunami, que estem a la Calla, 

que és un barri amb molta immigració i això, ens trobem que tot i estar oberts, si que en 

tenim algun d’immigrant, sobretot magrebins, algun que també era cap. Ens trobem que 

costa molt que entrin dintre l’escoltisme, i si que intentem promocionar-ho i això, però 

sempre tenim el dilema fins a quin punt els hem de pressionar perquè entrin, sinó fer-ho 

a través de caus oberts i que ells vegin.. Obert si que ho està, però costa sobretot que 

alguns col·lectius vinguin al cau, sobretot pels pares, amb els nanos ja es coneixen i 

això però als pares els hi fa una mica més de respecte i encara no s’ha trobat la manera 

de gestionar que vinguin.  

3.1 Es podria relacionar que les persones que venen de procedència migratòria són 

nens adoptats? 

Si, bueno, si, si. Exacte, la majoria dels que hi ha són adoptats i ara mateix si no dic cap 

disverat i no m’equivoco, en l’agrupament que no siguin adoptats i que siguin 

magrebins o.. em sembla que n’hi ha quatre, en tot l’agrupament de 100, osigui 4%. 
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4. Havies format part de l’equip d’agrupament, com creus que es veu des 

d’aquest la inclusió? 

Jo crec que l’equip d’agrupament no és més que el reflex de l’equip del cau perquè tots 

els equips d’agrupament no deixen de ser representants de tots els caps. Si que 

demarcació i això i tema de formacions que hem anat fent si que es veu la necessitat que 

hi hagi aquests col·lectius per conèixer altres cultures, el tema d’integració, que també 

coneguin altres nanos d’altres coles que a vegades això hi ajuda, però la perspectiva és 

el mateix, o no tenim les eines o no sabem ben bé com gestionar-ho el tema de que 

vinguin. Perquè tots els agrupaments estant oberts, però si que les eines per fer aquesta 

propaganda o no sé, mal dit o així no sabem ben bé com aconseguir-ho. També és el fet 

segurament que com que tota la majoria són nanos d’aquí amb famílies econòmicament 

estables i això, tampoc dones realment la imatge del que és realment l’agrupament, que 

és el que fa una mica de respecte des del Tsunami, que no és un reflexa del barri on 

estem. 

4.1 Sou un agrupament amb bastants joves, teniu un límit per tancar llistes? 

Si, o sigui, les inscripcions ara ja fa dos anys que només entren nens a castors. O sigui, 

la primera unitat i el problema que ens hem trobat és que ara estem tornant a posar els 

límits però com que anem de tres anys en tres anys, ens trobem amb unitats més grans. 

La avantatge és que són les unitats més grans d’edat que normalment la regularitat els 

dissabtes és més baixa perquè fan altres esports i tenen altres coses, però ara el límit el 

tenim sobre 24, perquè segons la normativa si no m’equivoco és 24.  

El tenim marcat aquí perquè també ho vam fer per promocionar l’altra agrupament de 

Vic que hi ha que no té tants infants, així nosaltres limitant el nombre de nanos que 

tenim els derivem a Collformic.  

4.2 Si heu d’establir alguna prioritat? 

Les prioritats tenim: primer si tenen germans dins de l’agrupament. Despres, si són fills 

o familiars de ex membres o ex caps de l’agrupament, els altres que venen es fa per 

sorteig.  

Si que de cara l’any que ve hi ha una proposta feta de reservar sempre dues places 

perquè ens hem trobat aquest any per exemple amb el cas de llars juvenils que volen 
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portar els nanos a l’agrupament i van tard a les preinscripcions, la nostra intenció és 

tenir les places a 26 i tenir dues places reservades per aquests casos d’urgència que 

creiem que per el nano és important venir a l’agrupament i per tant, tenir dues places a 

la unitat reservat. Però això encara no està en marxa, de cara a l’any que ve. 

4.3 Quants nens de llar juvenil teniu a l’agrupament? 

Si no m’equivoco set. 

5. Què pot significar que hi hagi infants i joves amb condicions diferents a les 

que s’entenen per ordinàries? Suposa un canvi d’enfocament pel que fa a la 

intervenció educativa, des de la perspectiva de la unitat? I des de l’Agrupament? 

Bueno, nosaltres com que ja fa molts anys que tenim el cas de’n Lluc, realment, vull dir 

pels nanos que són nous els sobta molt en el primer moment però el fet que tots els 

joves que han estat a l’agrupament, l’han vist tota la vida a l’agrupament ho veuen amb 

normalitat, i saben com tractar-hi, com comunicar-se amb ell. Això fa que els nanos que 

els tira enrere potser al principi, al veure que els altres ho fan amb normalitat també ho 

fan així, vull dir quan ve en Lluc a les sortides d’agrupament o així, tot l’agrupament 

viu amb molta normalitat que ell hi sigui. I tema organitzatiu i això, si que està pensat 

ja, de fet està parlat amb els seus pares, nosaltres no modifiquem res en funció de’n 

Lluc, si que potser algun joc, lo que nosaltres fem és potser amb cadira doncs un dels 

nanos porta la cadira i això. Però a en Lluc li molesta veure que estem fent un cau per 

ell per trenta i el que fem sempre és el mateix, però amb en Lluc, sense diferència. Ell 

participa de les activitats i disfruta, sabem quines activitats li agraden més i quines 

menys. És molt observador, per exemple hi ha moltes vegades que tot hi no ser-hi ell 

activament, disfruta veient als altres disfrutar i l’únic condicionant que tenim és quan 

fem sortides que hi hagi un àpat o així que després els seus pares envien a l’hora de 

dinar o sopar, a una vetlladora que el peix per tema alimentació. Si que per exemple a la 

sortida d’agrupament tenim en compte que hi hagi, que sigui tot accessible, tot adaptat, 

que hi hagi una habitació al primer pis que ve a dormir amb la vetlladora i ja està. I tema 

unitat, moltes sortides si que a vegades no pot venir, però a moltes sortides ve amb la 

seva mare per exemple, perquè tenen una cadira així 4x4 i realment també és una 

família que volen que vingui i sempre que poden venen. 
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5.1 Llavors entenc una mica que el que dius és que us heu acostumat a pensar amb 

en Lluc, no és que feu un esforç en modificar o adaptar el cau, sinó que heu 

normalitzat que en Lluc hi és i que ell participa. Dius ho pensem amb normalitat, 

però ell participa, per tant, ja estant pensades també. 

No clar nosaltres quan ve les tenim pensades per.. però ell ve cada 15 dies perquè fa 

coses amb l’Escola Estel també i com fan lleure i això.. si que el que tenim en compte és 

‘’farem aquesta activitat’’, si que hi ha vegades que dius, ‘’osti i aquesta activitat en 

Lluc com ho fem?’’, però realment sempre acabes.. o ells mateixos, alguns que porten 

tota la vida amb ell al cau que són com lapes van sempre junts, sempre hi ha en Lluc 

amb en Marçal o qui sigui, o un cap i a l’hora de jugar doncs correm amb la cadira, els 

pares ja saben que el porten al cau i que va amb la cadira aquella i que la cadira aquella 

anirà tremolant però... 

6. En general, hi és present la diversitat a l’agrupament? Amb quins elements 

es pot reflectir? 

Si, present hi és, però hauria de ser-hi més presents, si que hi és amb casos comptats, 

però per exemple el cas de’n Lluc no és un cas que pugui haver-n’hi molts, però si que 

el fet que hi hagi persones que presentin alguna discapacitat als agrupaments ajuda molt 

als nanos, sobretot a veure-ho amb normalitat. Ells els tracten de la mateixa manera, no 

els hi sobta. Per exemple, hem fet molts caus, normalment cada any, com que anem amb 

en Lluc, normalment amb l’Estel conjunts i clar, pels nanos que fem un cau amb els de 

l’Estel és com fer-lo amb en Lluc i els seus amics, vull dir, no, no ens presenta cap 

dificultat. I si que podria ser més, hi és però podria ser més, sobretot amb tema 

immigració, jo crec. 

7. En el cas que tingueu algun infant amb NEE, quina rebuda té per als 

infants sense discapacitat, ni cap tipus de trastorn que hi hagi joves amb 

condicions especials? 

Es bàsicament això, al principi els sobta, però el fet que tot l’agrupament actui amb 

aquesta normalitat, inclús per mi quan jo vaig entrar com a cap fins i tot jo ho vaig 

veure i tot i així, t’hi acostumes i ho acabes portant amb normalitat i no deixa de ser un 

nen més. Si que has de tenir en compte algunes circumstàncies i que saps que els seus 

pares estan molt atents i que si passa alguna cosa truques, però no deixa d’haver-hi cap 



158 
 

diferència. Clar és un nano que no pot parlar però s’hi comuniquen, és com un amic més 

que tenen, que saben que té això, però...  

Espais 

8. L’espai on es duen a terme normalment les sessions de cau, té barreres 

arquitectòniques?  

El 90% dels caus són a l’exterior, per circumstàncies hem hagut de reduir el local i com 

no hi cabem tots hem hagut de tirar de Centres Cívics.  

8.1 Podria ser fàcil per algú amb mobilitat reduïda l’accés? És podria accedir amb 

cadira de rodes? Les portes són estretes o amples? Els banys els trobem adaptats?  

Alguna porta que impedia el pas amb la cadira de rodes, es va treure. No hi ha la rampa 

però l’aixequem. No és el més accessible i el més perfecte per tots, però entre tots ja el 

fem accessible. Depèn de quines obres no les podem fer, perquè el local és del bisbat i 

no podem fer rampes i de tot, però amb el que anem tirant, i l’aixequem entre dos o 

entre tres i no hi ha problema. 

 

8.2 Està dotat d’algun tipus de senyalització per infants o joves que tinguessin una 

discapacitat auditiva o visual? 

No 

8.3 Fent una valoració de riscos, seria un espai segur i controlat? Per exemple, per 

un infant que hi hagués el risc de que s’escapolís? 

Dins del local si, al exterior, lògicament estàs a l’exterior i si que en casos de.. si que 

som molts caps per unitat, així que els casos que nanos que necessitin més atenció un 

cap es pot destinar a estar per ell, però a nivell de perill, el perill hi és. 

9. Quan planifiqueu sortides amb l’equip educatiu, és un element que teniu 

present? 

Si que tenim present que depèn quina sortida fem ell no vindrà i ho sabem, però si que 

per exemple raids que es fan, sabem que ell no vindrà , però no els deixem de fer 

tampoc perquè sabem que per la unitat és bo fer el raid. Si que normalment al llarg del 

curs es té en compte fer alguna sortida que pugui participar-hi. És a dir, a través  dels 

pares que vinguin, o fer una sortida per Vic, així, però normalment és això, ja sabem 

que en fem algunes que no pot venir, però o no tenim els mecanismes o els seus pares 
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ens diuen que fem, més faltaria, perquè clar  sempre ho diuen ‘’En Lluc és un nano més 

de la unitat, i heu de mirar per la unitat’’. Tot i que, a vegades sap greu però també és el 

que hem de fet, vetllar per la unitat.  

Relacions 

10. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre els infants? 

 

Clar l’edat de pioners estan en l’adolescència pura i entre ells tot i que a vegades hi ha 

algun conflicte, que normalment no sorgeix al cau sinó que s’arrossega del col·legi o 

així, o per amics que tenen en comú. Normalment al cu els problemes no acaben entrant 

a dins, normalment els nens els deixen com a fora. En aquesta edat potser és més 

complicat perquè són més madurs, no sé si és la paraula, més conscients d’algunes 

coses i no.. arrosseguen els problemes, però com has vist ara aquí, el bon ambient 

acostuma a ser al 99% dels casos el que es viu, en sortides o al dia a dia al cau. 

 

10.1 Són les mateixes relacions les que s’esdevenen el activitat organitzada i en joc 

lliure? 

No i si, o sigui, si que en les activitats lliures, ara per exemple podem veure uns nanos 

que sempre són de la mateixa colla, sempre estant junts, comparteixen moments i 

quedaran potser demà al mati per veure’s, però en les activitats dirigides com que 

sempre ens agrada treballar amb els grups petits i això sempre s’intenta barrejar els 

grups que ja venen fets de fora, i realment això és segruament al que els nens i als pares 

els hi agrada més, que el nen no està sempre amb la mateixa colla, coneix altres nanos, 

potser d’algun nano que li han explicat alguna cosa, el coneix personalment i no hi ha 

cap problema. Sempre els hi diem, potser quan sigueu grans a l’hora de quedar no hi 

quedeu amb aquells, però també és important que aprenguin a treballar amb gent que no 

són del seu cercle tancat, sinó d’altres colles.  

 

11. Com definiries o explicaries les relacions que s’estableixen entre infants i caps? 

És diferent les relacions que es donen segons la unitat, és diferent la relació d’uns caps 

de Castors que si que és una figura més assistencialista, els has de marcar més, si has de 

fer raids o caminades, són nanos molt petits perquè comencen als cinc any, vull dir que 

són molt petits. En canvi, a Pioners o Ràngers es crea un vincle diferent, perquè si que 

tu has de mantenir la línia de cap, en el moment que hagis de fer un crit a l’hora 

d’ordenar lògic que ho hauràs de fer. Però als nanos sobretot Pioners, al saber que tota 

la feina que fem és voluntària que ells ja en són conscients, tenen com un punt 

d’empatia. Quan tu els hi dius ‘’ei, va som-hi’’, ells ja veuen, osti l’estem liant i ja ells 

mateixos reaccionen i ho fan, no has d’alçar la veu. És una relació, no és d’amistat, 

perquè no pot ser mai d’amistat, lògicament, però si que ells et veuen molt més proper, 

si que has compartit campaments amb ells, que xerreu de tot, que t’expliquen les seves 

penes, les seves històries i tot.. I alhora tenen la part d’una persona gran que li expliquen 

confidències i això i alhora de marcar-los, de que si que diuen ‘’vale fer-los-hi cas 
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perquè han preparat aquest cau, ostia pobres’’. És una relació que és com curiós, és una 

mica com la relació, jo la compararia però no és ben bé igual, però amb els tiets per 

exemple, que no són els pares, que no és un referent adult, però que potser li expliqués 

les coses, és curiós. Sap que si ens expliquen que van fer algu no els hi direm als pares,  

nosaltres també els hi proporcionem l’espai o la confiança perquè es puguin obrir i 

gràcies això s’han trobat solucions, l’any passat una de les caravel·les se li va detectar 

depressió infantil i tot això va ser arrel d’un raid que es va fer, que va parlar amb els 

caps i després els caps si que van acabar parlant amb la família. Però va ser gràcies a 

l’espai aquest que es genera que a vegades dius, ostia, potser no tenen aquest espai a un 

altre lloc. 

 

12. En el cas que hi hagi algun infant amb NEE, com explicaries les relacions que 

es donen entre els infants de la unitat i la jove amb NEE?  

 

Jo penso.. en Marçal sempre ho diu, perquè moltes vegades els seus pares li diuen 

‘’gràcies’’ i diu ‘’ es que no m’heu de donar gràcies per ser amic del meu amic, vull dir 

cap pare dóna gràcies per ser amic’’, i és una mica això, és que són amics, no hi ha... Els 

hi surt d’ells, en Lluc és un nano més de la unitat, és amic seu i ja està.  

 

12.1 Què en podries destacar? 

Activitats 

13. Quina tipologia d’activitats es duen a terme a la teva unitat? 

Bàsicament és, els dissabtes fan dues hores de cau de dia a dia que vindria a ser, ja 

poden ser dinàmiques per treballar emocions, dinàmiques per treballar el racisme, bueno 

a través de dinàmiques i jocs treballar diferents temes i després si que és mira per 

trimestres més o menys anar fent alguna caminada o així, perquè al cau bàsicament el 

que ens agrada és la natura, per tant, hem d’intentar sortir el màxim possible. Intentem 

fer sortides, sobretot de cara al bon temps, raids, sobretot amb les unitats més grans. 

Sempre va bé setmana del cigró, aquest any no l’hem pogut fer, és una setmana que 

convius tots al cau i van al cole igual, però en compte d’anar a dormir a casa venen a 

dormir al cau. Bueno, i al final de curs, en el nostre cas no fem campaments de setmana 

santa, però a finals d’estiu es fan els campaments d’estiu que marxes una setmana o així 

i que potser és el moment més àlgid de tot l’any. 

Durant la unitat fem diferents extra jobs, per exemple aquest any s’han venut calendaris, 

com a pioners s’ha organitzat una calçotada, s’han venut unes bosses que es van fer 

l’any passat i encara s’estan venent i és bàsicament perquè el nostre límit de 

campaments són 190€, per tant, tot el que vulguem fer de més ho hem de reduir i es fan 

extra jobs durant el curs. Bàsicament és per donar valor als campament i els nanos i les 
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famílies totes puguin venir i que els nanos disfrutin, i vegin l’haver de suar una mica per 

assolir l’objectiu de poder anar on volen anar de campaments.  

14. D’on sorgeixen? Com les construïu?  

Primer cau de tots, que es coneixen els caps i tot el que es fa és una pluja d’idees de què 

volen aquest any, que esperen fer i que tenen ganes de fer i a partir d’aquí els caps ja es 

posen a treballar amb el que els nanos han dit, amb el que podem fer, perquè realment 

també tenim el que tenim. A vegades a mig curs veus que els nanos van canviant i 

proposen una altra cosa, s’ha de tenir una mica de flexibilitat i anar-te adaptant a ells, 

sempre acabes afegint algun tema o dinàmica, per exemple, aquest any han demanat fer 

dinàmiques de feminisme, però anys enrere no les demanaven i les acabaves afegint. 

Nosaltres també tenim uns valors que són molt clars i això és el que transmetem al cau i 

això ho saben tots els pares, i més enllà de que els nanos ho sol·licitin més o menys, 

sempre acabes treballant els valors. Ja si ho pots fer encaixar amb el que volen fer, 

perfecte, sinó a vegades ho fas i els nanos tampoc et marquen tot el curs, et marquen 

quatre o cinc idees.  

14.1 Feu alguna mena de recull per identificar quins són els interessos dels infants? 

- Es tenen en compte aquests interessos a l’hora de pensar les activitats? 

15. Són aptes per tots els infants? Si 

- Hi ha alguna activitat que s’hagi d’adaptar per algun infant en especial? 

- En cas afirmatiu, com ho expliqueu o justifiqueu de cara a ella i als altres 

infants? Com ho reben ells? 

No ho hem justificat mai, perquè no ens ha calgut mai justificar-ho. Per exemple, saben 

els nanos que si ve en Lluc, alguna activitat no la farem. Ho saben, però ho entenen, i 

ells moltes vegades ens dirien ’’i en Lluc com ho farà?’’. Ells són conscients de les 

limitacions que pugui tenir en Lluc, i saben que hi hauran un tipus d’activitat i no hi ha 

cap actitud de rebuig ni res, ells ho saben i ja està. 

16. Quina és la finalitat educativa en general que es pot percebre del conjunt 

d’activitats que organitzeu? 

Bàsicament és, a través del lleure i de dinàmiques i a través dels dubtes que tenen 

intentar trasnmetre-li uns valors, sempre des de l’exemple, vull dir, si algú fem tots els 

caps de l’escoltisme és treballar a través de l’exemple. Ells veuran aquests valors 

reflectits amb nosaltres, i sobretot, treballar des de la part vivencial, marxem de 

campaments i no saps que passa, campaments és com tope curiós d’explicar perquè la 

gent diu ‘’ostia, una setmana en unes tendes’’, però hi ha com un clima allà que els 
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nanos ho viuen d’una manera que acaben els campaments i diuen ‘’on anirem de 

campaments l’any que ve?’’. Ells ho viuen, ho disfruten, comparteixen estones amb els 

seus amics i en molta llibertat. Si que està molt estructurat i tot, però sempre des de la 

seva llibertat. Avui per exemple, ens havíem plantejat un dissabte totalment lúdic i si 

que haurem d’acabar fent un crit al final perquè les que estan prenent el sol, per 

exemple, acabin fent l’escalada, però ara elles si volen estar allà que hi estiguin una 

estona i disfrutin, no els hi diré ‘’estigueu allà a sota mirant com pugen els altres’’, és el 

punt aquest. 

Sistemes de suport 

17. Utilitzeu algun sistema de suport inclusiu perquè les activitats siguin 

accessibles per a tots els infants? No, potser inconscientment si, però en general és 

això, tenim el cau preparat i ve en Lluc i el cau ja està preparat. No pensem, ostia ve en 

Lluc, preparem el cau.  

17.1 Ell té una carpeta amb dibuixos per comunicar-se? 

Ah això si! Si clar exacte, ell no es pot comunicar i té com un carpesa amb tot de 

dibuixos i quan vol parlar d’un tema és acotar, i ell et va dient que si o que no amb la 

boca. També pots fer-ho amb els punys, li dius si i no i ell et gira el cap. I si que, això 

t’ho expliquen els pares, sobretot si és el primer any que el portes. 

17.2 Això és un llenguatge conegut per tots els caus de la unitat i tots els joves de la 

unitat? 

Per tots els caps de la unitat si, i per tots els nens també. No se’ls hi ha explicat mai, ells 

mateixos s’ho han anat explicant. Ho veuen i moltes vegades per curiositat mateixa ells 

ho volen aprendre. Perquè tots volen comunicar-se amb en Lluc. I per la seva pròpia 

curiositat, hi ha un que ho domina més, els hi explica i a partir d’aquí ja està. 

 

19. Quin tipus d’activitat proposeu quan us plantegeu que tots els joves hi puguin 

participar? 

20. En el cas que hi hagi presència d’algun infant amb NEE, teniu algun tipus de 

pla individualitzat o protocol expressament per ella?  

Relació amb l’entorn 

21. Realitzeu activitats obertes al poble o als voltants? 
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Sí, un cau obert com a tal aquest any no s’ha fet, si que hi havia el de ‘’porta un amic al 

cau’’, però com també tenim les llistes plenes, no és que ens sàpiga greu però dir-li a un 

nano que vingui però que després no es pugui apuntar, també ens limita una mica. Si 

que moltes vegades ens ha passat allà al barri que estem fent el cau i se’ns apunten 

nanos del voltant i no se’ls hi diu que no, llavors als pares si que els hi diem que si ho 

vol anar fent sobretot que s’apunti sobretot pel tema assegurança i això, però no tenim 

mai cap inconvenient perquè s’uneixi gent. 

La calçotada per exemple va ser una activitat oberta a tothom, de fet la vam fer córrer 

per un instagram  del cau de tot Catalunya. Està obert a tothom i tal com la calçotada 

també és fa el Carnaval, tot el que fem està obert però díficilment et ve la gent, costa 

molt.. tu ho obres, però veuen que tots anem amb el mocador, el foulard i dius, ostia! 

Però si que és obert. 

22. Realitzeu activitats conjuntament amb altres agrupaments o entitats? 

Si, amb els de l’Estel, amb els agrupaments de Vic sobretot per proximitat i per 

exemple, fa dos anys es va fer un servei al Tupí. Si que s’intenta perquè els nanos també 

vegin altres entitats, altres realitats, i així anar treballant.  Depèn de l’any dels caps i la 

disponibilitat moltes vegades. 

Fins ara es feia una APS d’agrupament però aquest any es va intentar montar però som 

tants que és impossible de montar-ho. De cara l’any que ve les APS seràn per unitats.  

23. Com definiries la relació amb l’entorn que estableix l’agrupament? 

Composició del grup 

24. Com definiries el grup del qual ets cap? 

Molt nombrós, la majoria porten molts anys al cau, és un problema a l’hora de fer 

activitats perquè ja han fet moltes dinàmiques. Ho viuen diferent, ells ho disfruten, pots 

jugar a les tres bessones i s’ho passaran bé i moltes vegades demanen jugar. Tenen 

aquesta edat, que és una edat tonta, però tot i així juguen al mocador per exemple. És un 

grup que disfruta del cau, hem tingut algunes noves incorporacions però també les han 

fet disfrutar del cau, s’han ajuntat molt bé. 

25. De quants nens està compost?  

26. Destacaries algun tret individual del grup? I dels infants? 

Tenen moltes ganes de sortir a fora a fer caminades, a esvargir-se, ganes de conèixer 

gent de conèixer altres agrupaments, conèixer que fan altres caus. Tenen molta 

curiositat. 
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Categorització Entrevista Agrupament A4 

Categoria Observació Interpretació Referències Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

‘’Si, aviam jo crec que obert ho està però 

almenys des del Tsunami, que estem a la 

Calla, que és un barri amb molta 

immigració i això, ens trobem que tot i estar 

oberts, si que en tenim algun d’immigrant, 

sobretot magrebins, algun que també era 

cap. Ens trobem que costa molt que entrin 

dintre l’escoltisme, i si que intentem 

promocionar-ho i això, però sempre tenim 

el dilema fins a quin punt els hem de 

pressionar perquè entrin, sinó fer-ho a 

través de caus oberts i que ells vegin.. Obert 

si que ho està, però costa sobretot que 

alguns col·lectius vinguin al cau, sobretot 

pels pares, amb els nanos ja es coneixen i 

això però als pares els hi fa una mica més de 

respecte i encara no s’ha trobat la manera de 

gestionar que vinguin.’’ [P.3] 

 

‘’Jo crec que l’equip d’agrupament no és 

més que el reflex de l’equip del cau perquè 

tots els equips d’agrupament no deixen de 

ser representants de tots els caps. Si que 

demarcació i això i tema de formacions que 

hem anat fent si que es veu la necessitat que 

hi hagi aquests col·lectius per conèixer 

altres cultures, el tema d’integració, que 

també coneguin altres nanos d’altres coles 

que a vegades això hi ajuda, però la 

perspectiva és el mateix, o no tenim les 

eines o no sabem ben bé com gestionar-ho 

el tema de que vinguin. Perquè tots els 

agrupaments estant oberts, però si que les 

eines per fer aquesta propaganda o no sé, 

 

La diversitat hi és present en poc 

percentatge, però hi és. 

 

Es percep voluntat d’atendre a la 

diversitat de la població. 

 

Agrupament desvinculat amb part de la 

població 

 

 

 

Gestió horitzontal de l’equip 

d’agrupament 

 

Reben formacions per la demarcació 

 

Falta d’eines i recursos per gestionar 

una atenció més completa a la 

diversitat d’infants i joves 

 

El tipus de població més present són 

infants amb nacionalitat espanyola i de 

classe mitja/alta. 

 

La diversitat d’infants de l’agrupament 

no es representativa a la diversitat 

d’infants que hi ha a la població.  

 

Absència d’atenció a col·lectius 

migrats, coincideix amb la absència de 

joves representats dels diferents barris. 
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mal dit o així no sabem ben bé com 

aconseguir-ho.’'[P.4] 

 

‘’ Si que de cara l’any que ve hi ha una 

proposta feta de reservar sempre dues places 

perquè ens hem trobat aquest any per 

exemple amb el cas de llars juvenils que 

volen portar els nanos a l’agrupament i van 

tard a les preinscripcions, la nostra intenció 

és tenir les places a 26 i tenir dues places 

reservades per aquests casos d’urgència que 

creiem que per el nano és important venir a 

l’agrupament i per tant, tenir dues places a 

la unitat reservat. Però això encara no està 

en marxa, de cara a l’any que ve.’’ [P.4.2] 

 

‘’ Bueno, nosaltres com que ja fa molts anys 

que tenim el cas de’n Lluc, realment, vull 

dir pels nanos que són nous els sobta molt 

en el primer moment però el fet que tots els 

joves que han estat a l’agrupament, l’han 

vist tota la vida a l’agrupament ho veuen 

amb normalitat, i saben com tractar-hi, com 

comunicar-se amb ell. Això fa que els nanos 

que els tira enrere potser al principi, al 

veure que els altres ho fan amb normalitat 

també ho fan així, vull dir quan ve en Lluc a 

les sortides d’agrupament o així, tot 

l’agrupament viu amb molta normalitat que 

ell hi sigui. I tema organitzatiu i això, si que 

està pensat ja, de fet està parlat amb els seus 

pares, nosaltres no modifiquem res en 

funció de’n Lluc, si que potser algun joc, lo 

que nosaltres fem és potser amb cadira 

doncs un dels nanos porta la cadira i això.’’ 

[P.5] 

La equivalència entre infants sense 

discapacitat i amb condició de 

discapacitat no és equitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalització d’una situació d’un 

infant amb NEE.  

 

Observació d’una situació d’inclusió 

d’un infant amb NEE. On tots els 

membres de la col·lectivitat en són 

partícips. 

 

La organització de les activitats no són 

exclusivament pensades amb l’infant, 

sinó que la inclusió ja és una pràctica 

educativa normalitzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El model d’educació del que parlem va més 

enllà del que s’entén per educació 

integradora, la qual fa referència a 

l’adaptació dels continguts educatius i 

estructures metodològiques a la diversitat 

d’infants.[ Educació Inclusiva, E. 

Carbonell] 

 

l’educació inclusiva ha d’incloure 

pràctiques on tothom i en tots els 

aspectes hi tinguin cabuda i no sols 

això sinó que en aquestes pràctiques 

les persones es sentint respectades, 

realitzades i contribuents en la 

societat.[Educació Inclusiva, E. 

Carbonell] 

 

La inclusió és un procés que cerca la 

convivència amb la diferència, però 



166 
 

 

‘’ No clar nosaltres quan ve les tenim 

pensades per.. però ell ve cada 15 dies 

perquè fa coses amb l’Escola Estel també i 

com fan lleure i això.. si que el que tenim en 

compte és ‘’farem aquesta activitat’’, si que 

hi ha vegades que dius, ‘’osti i aquesta 

activitat en Lluc com ho fem?’’, però 

realment sempre acabes.. o ells mateixos, 

alguns que porten tota la vida amb ell al cau 

que són com lapes van sempre junts, sempre 

hi ha en Lluc amb en Marçal o qui sigui, o 

un cap i a l’hora de jugar doncs correm amb 

la cadira, els pares ja saben que el porten al 

cau i que va amb la cadira aquella i que la 

cadira aquella anirà tremolant però...’’ 

[P.5.1] 

 

‘’però si que el fet que hi hagi persones que 

presentin alguna discapacitat als 

agrupaments ajuda molt als nanos, sobretot 

a veure-ho amb normalitat. Ells els tracten 

de la mateixa manera, no els hi sobta. Per 

exemple, hem fet molts caus, normalment 

cada any, com que anem amb en Lluc, 

normalment amb l’Estel conjunts i clar, pels 

nanos que fem un cau amb els de l’Estel és 

com fer-lo amb en Lluc i els seus amics, 

vull dir, no, no ens presenta cap dificultat.`` 

[P.6] 

‘’ Es bàsicament això, al principi els sobta, 

però el fet que tot l’agrupament actui amb 

aquesta normalitat, inclús per mi quan jo 

vaig entrar com a cap fins i tot jo ho vaig 

veure i tot i així, t’hi acostumes i ho acabes 

portant amb normalitat i no deixa de ser un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a pràctica inclusiva destaquem la 

relació que es fomenta entre col·lectius 

amb discapacitat i col·lectius sense 

discapacitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No consideren adaptar les activitats 

però reconeixen pensar en les 

limitacions dels alumnes a l’hora de 

proposar-les. 

 

 

 

 

 

 

requereix de temps. [Inclusió i 

Comunitat/ Ainscow] 
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nen més. Si que has de tenir en compte 

algunes circumstàncies i que saps que els 

seus pares estan molt atents i que si passa 

alguna cosa truques, però no deixa d’haver-

hi cap diferència. Clar és un nano que no 

pot parlar però s’hi comuniquen, és com un 

amic més que tenen, que saben que té això, 

però...’’ [P.7] 

 

‘’ No ho hem justificat mai, perquè no ens 

ha calgut mai justificar-ho. Per exemple, 

saben els nanos que si ve en Lluc, alguna 

activitat no la farem. Ho saben, però ho 

entenen, i ells moltes vegades ens dirien ’’i 

en Lluc com ho farà?’’. Ells són conscients 

de les limitacions que pugui tenir en Lluc, i 

saben que hi hauran un tipus d’activitat i no 

hi ha cap actitud de rebuig ni res, ells ho 

saben i ja està.’’ [P.15] 

 

 

 

 

Els joves i infants de la seva unitat 

entenen, comprenen i donen suport a la 

situació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas que el petit grup ja tingui una 

durada vital de cert temps, un tret 

característic que també trobarem present pot 

ser la història col·lectiva i la construcció de 

la pròpia identitat del grup. [Educació en el 

lleure/ Petit grup/ Joaquim Franch] 
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Espais ‘’Si que per exemple a la sortida 

d’agrupament tenim en compte que hi hagi, 

que sigui tot accessible, tot adaptat, que hi 

hagi una habitació al primer pis que ve a 

dormir amb la vetlladora i ja està. I tema 

unitat, moltes sortides si que a vegades no 

Es pensa des de la inclusió quan fan 

sortides on saben que en Lluc vindrà 

 

 

En ocasions on es duen a terme 

activitats en espais no inclusius es rep 
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pot venir, però a moltes sortides ve amb la 

seva mare per exemple, perquè tenen una 

cadira així 4x4 i realment també és una 

família que volen que vingui i sempre que 

poden venen.’’ [P.5] 

 

‘’ El 90% dels caus són a l’exterior, per 

circumstàncies hem hagut de reduir el local 

i com no hi cabem tots hem hagut de tirar de 

Centres Cívics. ‘’ [P.8] 

 

‘’ Alguna porta que impedia el pas amb la 

cadira de rodes, es va treure. No hi ha la 

rampa però l’aixequem. No és el més 

accessible i el més perfecte per tots, però 

entre tots ja el fem accessible. Depèn de 

quines obres no les podem fer, perquè el 

local és del bisbat i no podem fer rampes i 

de tot, però amb el que anem tirant, i 

l’aixequem entre dos o entre tres i no hi ha 

problema.’’ [P.8.1] 

 

‘’Dins del local si, al exterior, lògicament 

estàs a l’exterior i si que en casos de.. si que 

som molts caps per unitat, així que els casos 

que nanos que necessitin més atenció un cap 

es pot destinar a estar per ell, però a nivell 

de perill, el perill hi és.’’[P.8.3] 

 

‘’Si que tenim present que depèn quina 

sortida fem ell no vindrà i ho sabem, però si 

que per exemple raids que es fan, sabem 

que ell no vindrà , però no els deixem de fer 

tampoc perquè sabem que per la unitat és bo 

fer el raid. Si que normalment al llarg del 

curs es té en compte fer alguna sortida que 

suport per part de la família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En les sessions del dia dia el local on 

es duen a terme no és inclusiu, però els 

mateixos membres de la col·lectivitat 

han fet modificacions per poder 

adaptar-ho a les barreres 

arquitectòniques que hi havia. 

 

El local és de tipus privat, pertany al 

bisbat i hi ha una sèrie d’obres que no 

es poden fer. Tampoc reben 

subvencions per poder realitzar aquest 

tipus de projecte. 

 

Hi ha caus que es fan en espais oberts, 

exposats a diferents perills. 

 

 

 

L’infant amb NEE no pot participar a 

algunes de les activitats que es 

proposen des del agrupament, però 

aquestes i a les que si pot participar són 

consensuades amb els pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el preàmbul d’aquest decret també fan 

constar la necessitat d’adequar els espais 

educatius amb finalitat d’atendre la 

diversitat de l’alumnat de manera que es 

pugui garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’accessibilitat a l’educació.’’ (Educació 

Inclusiva) 

 

‘’ La darrera llei esmentada comparteix amb 

la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que la 

responsabilitat d’una educació i una societat 

inclusiva, que doni peu a l’autonomia dels 

seus membres, eviti la discriminació i 

ofereixi les mateixes oportunitats per a 

tothom, és per part de tots els agents que 

intervenen. ‘’ 

(Educació Inclusiva) 

 

 

‘’L’educació en el lleure forma part de 

l’educació no-formal i es dirigeix als infants 

i joves, no obstant això, indirectament es 

treballa amb i per les famílies, monitors i la 

comunitat.’’[Educació Lleure] 

 

‘’L’espai on es dugui a terme la proposta ha 
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pugui participar-hi. És a dir, a través  dels 

pares que vinguin, o fer una sortida per Vic, 

així, però normalment és això, ja sabem que 

en fem algunes que no pot venir, però o no 

tenim els mecanismes o els seus pares ens 

diuen que fem, més faltaria, perquè clar  

sempre ho diuen ‘’En Lluc és un nano més 

de la unitat, i heu de mirar per la unitat’’. 

Tot i que, a vegades sap greu però també és 

el que hem de fet, vetllar per la unitat.’’ 

[P.9] 

 

de poder tenir una previsió de les situacions 

que es puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats que es 

realitzin i l’anàlisi d’allò que viuen.’’ 

[Educació en el Lleure] 

Relacions Relacions Infants & Infants 

 

‘’Clar l’edat de pioners estan en 

l’adolescència pura i entre ells tot i que a 

vegades hi ha algun conflicte, que 

normalment no sorgeix al cau sinó que 

s’arrossega del col·legi o així, o per amics 

que tenen en comú. Normalment al cu els 

problemes no acaben entrant a dins, 

normalment els nens els deixen com a fora. 

En aquesta edat potser és més complicat 

perquè són més madurs, no sé si és la 

paraula, més conscients d’algunes coses i 

no.. arrosseguen els problemes, però com 

has vist ara aquí, el bon ambient acostuma a 

ser al 99% dels casos el que es viu, en 

sortides o al dia a dia al cau.’’ [P.10] 

 

‘’No i si, o sigui, si que en les activitats 

lliures, ara per exemple podem veure uns 

nanos que sempre són de la mateixa colla, 

sempre estant junts, comparteixen moments 

i quedaran potser demà al mati per veure’s, 

però en les activitats dirigides com que 

 

 

Predominen les relacions fomentades 

per vincles afectius. 

 

En activitats organitzades les relacions 

dels joves no presenten conflictes en 

treballar amb altres joves que no 

formen part del seu cercle més proper. 

 

 

Barrejar els grups és una 

intencionalitat educativa per part dels 

monitors per tal de fomentar les 

relacions de tots els infants de la unitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educació en el lleure té unes 

característiques pròpies que fan referència a 

la llibertat de relacions i de pertinença que 

es donen entre els joves, com també les 

intencionalitats amb les que es pensen i es 

duen a terme les activitats i les finalitats 

específiques sobre les quals es pretén 

modificar les realitats, o transformar-les. 

[Educació en el lleure- Joaquim Franch] 

 

Les relacions interpersonals són un dels 

pilars que constitueixen el que és l’educació 

en el lleure, aquestes esdevenen com a 

essencials per als processos educatius que es 

donen. [Educació en el Lleure/ Entitats/ 

Joaquim Franch] 

 

Ara bé, aquests trets naturals que sorgeixen 

quan es formen els petits grups l’autor ens 

comenta que cal preveure els conflictes que 

ens poden portar a la pràctica educativa 

quan s’està incidint des d’una entitat que 
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sempre ens agrada treballar amb els grups 

petits i això sempre s’intenta barrejar els 

grups que ja venen fets de fora, i realment 

això és segurament al que els nens i als 

pares els hi agrada més, que el nen no està 

sempre amb la mateixa colla, coneix altres 

nanos, potser d’algun nano que li han 

explicat alguna cosa, el coneix 

personalment i no hi ha cap problema. 

Sempre els hi diem, potser quan sigueu 

grans a l’hora de quedar no hi quedeu amb 

aquells, però també és important que 

aprenguin a treballar amb gent que no són 

del seu cercle tancat, sinó d’altres colles.’’ 

[P.10.1] 

 

 

Relacions Infants & Caps 

 

‘’És diferent les relacions que es donen 

segons la unitat, és diferent la relació d’uns 

caps de Castors que si que és una figura més 

assistencialista, els has de marcar més, si 

has de fer raids o caminades, són nanos 

molt petits perquè comencen als cinc any, 

vull dir que són molt petits. En canvi, a 

Pioners o Ràngers es crea un vincle diferent, 

perquè si que tu has de mantenir la línia de 

cap, en el moment que hagis de fer un crit a 

l’hora d’ordenar lògic que ho hauràs de fer. 

Però als nanos sobretot Pioners, al saber que 

tota la feina que fem és voluntària que ells 

ja en són conscients, tenen com un punt 

d’empatia. Quan tu els hi dius ‘’ei, va som-

hi’’, ells ja veuen, osti l’estem liant i ja ells 

mateixos reaccionen i ho fan, no has d’alçar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relació amb els caps varia segons 

les edats i segons el rol que adopti cada 

cap.  

 

Es considera un espai de vincle proper 

però des d’una distància prudencial que 

ajuda als nens a veure’ls com a 

referents adults amb els que poden 

establir una certa confiança. 

 

Aquest tipus de relació genera un espai 

en el que els joves es poden expressar 

lliurement i en ocasions fins i tot es 

poden detectar problemàtiques 

individuals que aquests presentin i 

hagin de ser ateses. 

treballa en el lleure. [Educació Lleure/ Petit 

Grup/ Joaquim Franch] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funció dels monitors i animadors doncs, 

pel que fa a la qüestió de les activitats, és de 

suport, la d’oferir els recursos i ajudar a la 

gestió d’aquesta perquè es pugui dur a 

terme, afegint-hi una finalitat educativa. 

Tenint present que un projecte o una 

activitat té com a fites que el grup es pugui 

expressar des de la seva essència, es pugui 

contrastar amb el món real i es realitzi. 

[Educació Lleure/ Activitats/ J. Franch] 
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la veu. És una relació, no és d’amistat, 

perquè no pot ser mai d’amistat, lògicament, 

però si que ells et veuen molt més proper, si 

que has compartit campaments amb ells, 

que xerreu de tot, que t’expliquen les seves 

penes, les seves històries i tot.. I alhora 

tenen la part d’una persona gran que li 

expliquen confidències i això i alhora de 

marcar-los, de que si que diuen ‘’vale fer-

los-hi cas perquè han preparat aquest cau, 

ostia pobres’’. És una relació que és com 

curiós, és una mica com la relació, jo la 

compararia però no és ben bé igual, però 

amb els tiets per exemple, que no són els 

pares, que no és un referent adult, però que 

potser li expliqués les coses, és curiós. Sap 

que si ens expliquen que van fer algu no els 

hi direm als pares,  nosaltres també els hi 

proporcionem l’espai o la confiança perquè 

es puguin obrir i gràcies això s’han trobat 

solucions, l’any passat una de les 

caravel·les se li va detectar depressió 

infantil i tot això va ser arrel d’un raid que 

es va fer, que va parlar amb els caps i 

després els caps si que van acabar parlant 

amb la família. Però va ser gràcies a l’espai 

aquest que es genera que a vegades dius, 

ostia, potser no tenen aquest espai a un altre 

lloc.’’ [P.11] 

 

‘’ Jo penso.. en Marçal sempre ho diu, 

perquè moltes vegades els seus pares li 

diuen ‘’gràcies’’ i diu ‘’ es que no m’heu de 

donar gràcies per ser amic del meu amic, 

vull dir cap pare dóna gràcies per ser 

amic’’, i és una mica això, és que són amics, 

 

 

 

 

 

Sentit de pertinença del grup: el sentiment 

de pertinença en un grup rebutja les 

possibles discriminacions i rebuig a les 

diferències entre ells, ja que el focus òptic 

des d’on es veu el grup és la unitat.  [Ed. 

Inclusiva/ Mesures] 

 

La metodologia cooperativa promou la 

interacció simètrica entre iguals, que es 

considera tant important com la relació 

asimètrica entre educand i educand. La 

interecció entre iguals heterogenis enforteix 

l’aprenentatge, per aquesta raó esmenta que 

la fragmentació segones les característiques 

individuals, com s’havia plantejat fins ara 

l’educació especial, pot debilitar 

l’aprenentatge per als col·lectius membres 

de la comunitat que es trobin en algun 

sistema educatiu.  
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no hi ha... Els hi surt d’ells, en Lluc és un 

nano més de la unitat, és amic seu i ja està.’’ 

[P.12] 

 

 

 

Activitats ‘’L’activitat d’avui, amb els nanos hem 

vingut a Savassona i passarem tot el dia, i 

hem pensat.. primer hem fet ara una mica 

reconeixement de l’entorn perquè hi ha unes 

pedres que fa molts anys que hi són i hi ha 

molta mitologia al voltant d’aquest espai 

perquè els nanos el coneguin. Després tenim 

pensat, com que un dels caps pràctica 

l’escalada i és molt bo, fer escalada amb els 

nanos pequè així també vegin un esport que 

no han pogut veure, la majoria d’ells en 

entorns naturals, perquè en rocòdroms i així 

si, i una mica de slack-line i així. 

Bàsicament és passar el dia junts per 

fomentar la cohesió de la unitat i després 

tornarem caminant a Vic fent una passejada. 

‘’ [P.2.3] 

 

‘’Ell participa de les activitats i disfruta, 

sabem quines activitats li agraden més i 

quines menys. És molt observador, per 

exemple hi ha moltes vegades que tot hi no 

ser-hi ell activament, disfruta veient als 

altres disfrutar i l’únic condicionant que 

tenim és quan fem sortides que hi hagi un 

àpat o així que després els seus pares envien 

a l’hora de dinar o sopar, a una vetlladora 

que el peix per tema alimentació.’’ [P.5] 

 

‘’No clar nosaltres quan ve les tenim 

Tipus d’activitat no inclusiva, per 

l’espai en el que es realitza i el tipus 

d’activitat, pensant en les condicions 

de mobilitat reduïda del jove de la 

unitat. 

 

 

Activitats que cerquen fomentar el 

coneixement, generar experiències 

vivencials i que fomentin la cohesió de 

grup. 

 

 

 

 

 

 

La majoria d’activitats que es proposen 

es pensen des d’un pensament inclusiu, 

tot i que no es destaca, i quan hi ha una 

activitat no inclusiva és quan es fa 

saber als pares. 

 

 

 

 

 

 

Els joves comprenen la situació i 

limitacions d’en Lluc, i són partícipis 
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pensades per.. però ell ve cada 15 dies 

perquè fa coses amb l’Escola Estel també i 

com fan lleure i això.. si que el que tenim en 

compte és ‘’farem aquesta activitat’’, si que 

hi ha vegades que dius, ‘’osti i aquesta 

activitat en Lluc com ho fem?’’, però 

realment sempre acabes.. o ells mateixos, 

alguns que porten tota la vida amb ell al cau 

que són com lapes van sempre junts, sempre 

hi ha en Lluc amb en Marçal o qui sigui, o 

un cap i a l’hora de jugar doncs correm amb 

la cadira, els pares ja saben que el porten al 

cau i que va amb la cadira aquella i que la 

cadira aquella anirà tremolant però...’’ 

[P.5.1] 

 

‘’Bàsicament és, els dissabtes fan dues 

hores de cau de dia a dia que vindria a ser, 

ja poden ser dinàmiques per treballar 

emocions, dinàmiques per treballar el 

racisme, bueno a través de dinàmiques i jocs 

treballar diferents temes i després si que és 

mira per trimestres més o menys anar fent 

alguna caminada o així, perquè al cau 

bàsicament el que ens agrada és la natura, 

per tant, hem d’intentar sortir el màxim 

possible. Intentem fer sortides, sobretot de 

cara al bon temps, raids, sobretot amb les 

unitats més grans. Sempre va bé setmana 

del cigró, aquest any no l’hem pogut fer, és 

una setmana que convius tots al cau i van al 

cole igual, però en compte d’anar a dormir a 

casa venen a dormir al cau. Bueno, i al final 

de curs, en el nostre cas no fem campaments 

de setmana santa, però a finals d’estiu es fan 

els campaments d’estiu que marxes una 

de fer les activitats adaptades perquè 

ell en pugui participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia d’activitats diversa: 

dinàmiques, jocs, raids, sortides, 

campaments, organització 

d’esdeveniments. 

 

Els continguts i temes en destaquem 

aquells que fomenten l’esperit crític 

com la perspectiva de gènere o el 

racisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’També parla sobre una educació que 

s’enfoca cap a la consciència de la 

responsabilitat en una societat lliure, amb 

competències de comprensió, tolerància i 

igualtat, com també es tracta la natura i la 

incidència que aquesta té en l’entorn de 

l’infant.’’ [Dret a l’educació] 
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setmana o així i que potser és el moment 

més àlgid de tot l’any. 

Durant la unitat fem diferents extra jobs, per 

exemple aquest any s’han venut calendaris, 

com a pioners s’ha organitzat una calçotada, 

s’han venut unes bosses que es van fer l’any 

passat i encara s’estan venent i és 

bàsicament perquè el nostre límit de 

campaments són 190€, per tant, tot el que 

vulguem fer de més ho hem de reduir i es 

fan extra jobs durant el curs. Bàsicament és 

per donar valor als campament i els nanos i 

les famílies totes puguin venir i que els 

nanos disfrutin, i vegin l’haver de suar una 

mica per assolir l’objectiu de poder anar on 

volen anar de campaments.’’ [P.13] 

 

‘’ Primer cau de tots, que es coneixen els 

caps i tot el que es fa és una pluja d’idees de 

què volen aquest any, que esperen fer i que 

tenen ganes de fer i a partir d’aquí els caps 

ja es posen a treballar amb el que els nanos 

han dit, amb el que podem fer, perquè 

realment també tenim el que tenim. A 

vegades a mig curs veus que els nanos van 

canviant i proposen una altra cosa, s’ha de 

tenir una mica de flexibilitat i anar-te 

adaptant a ells, sempre acabes afegint algun 

tema o dinàmica, per exemple, aquest any 

han demanat fer dinàmiques de feminisme, 

però anys enrere no les demanaven i les 

acabaves afegint. Nosaltres també tenim uns 

valors que són molt clars i això és el que 

transmetem al cau i això ho saben tots els 

pares, i més enllà de que els nanos ho 

sol·licitin més o menys, sempre acabes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activitats es construeixen a partir 

dels desitjos i necessitats del grup com 

també dels valors i temes que els 

monitors consideren adients tractar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educació en el lleure doncs acaba cercant 

la manera de poder trobar les sinèrgies entre 

el tipus d’activitat que el caracteritza i els 

interessos dels joves perquè puguin donar-

se aprenentatges significatius juntament 

amb una vinculació i interpretació de la 

seva realitat [Educació Lleure/ Activitats/ 

Joaquim Franch] 

 

‘’L’educació del lleure és dels i per als 

joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot ser de 

cap altra manera- una educació que parteix 

dels joves. L’organització doncs ha de 

contemplar per una banda, els dinamismes 

que es donen en les relacions entre els 

joves, com també el potencial de situacions, 

relacions i regulacions que es poden 

generar des d’aquest context.’’ [Educació 

Lleure- Joaquim Franch] 
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treballant els valors. Ja si ho pots fer 

encaixar amb el que volen fer, perfecte, sinó 

a vegades ho fas i els nanos tampoc et 

marquen tot el curs, et marquen quatre o 

cinc idees. ‘’ [P.14] 

 

‘’ Bàsicament és, a través del lleure i de 

dinàmiques i a través dels dubtes que tenen 

intentar trasnmetre-li uns valors, sempre des 

de l’exemple, vull dir, si algú fem tots els 

caps de l’escoltisme és treballar a través de 

l’exemple. Ells veuran aquests valors 

reflectits amb nosaltres, i sobretot, treballar 

des de la part vivencial, marxem de 

campaments i no saps que passa, 

campaments és com tope curiós d’explicar 

perquè la gent diu ‘’ostia, una setmana en 

unes tendes’’, però hi ha com un clima allà 

que els nanos ho viuen d’una manera que 

acaben els campaments i diuen ‘’on anirem 

de campaments l’any que ve?’’. Ells ho 

viuen, ho disfruten, comparteixen estones 

amb els seus amics i en molta llibertat. Si 

que està molt estructurat i tot, però sempre 

des de la seva llibertat. Avui per exemple, 

ens havíem plantejat un dissabte totalment 

lúdic i si que haurem d’acabar fent un crit al 

final perquè les que estan prenent el sol, per 

exemple, acabin fent l’escalada, però ara 

elles si volen estar allà que hi estiguin una 

estona i disfrutin, no els hi diré ‘’estigueu 

allà a sota mirant com pugen els altres’’, és 

el punt aquest.’’ [P.16] 

Com a finalitat educativa pretenen 

transmetre valors, a partir de la pràctica 

de l’exemple i des d’un aprenentatge 

vivencial. 

 

 

 

 

 

Donen molt espai a la llibertat dels 

infants en els diferents espais del cau, 

compensar les activitats dirigides amb 

moments i estones que ells puguin 

viure i gaudir de l’entorn i les persones 

amb les quals ho comparteixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’educació en el lleure treballa a partir de 

la transmissió de valors, l’adquisició 

d’habilitats personals i el coneixement i 

descoberta de l’entorn amb la voluntat de 

formar persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat. ‘’ [Educació en el 

lleure] 

 

 

Les activitats que es presenten des de 

l’educació en el lleure estan caracteritzades 

per aquests diferents trets, en termes 

generals, permeten ser un espai on 

l’individu i el grup es pugui expressar; 

faciliten les formes de relació internes i 

externes del propi grup; permeten que es 

puguin manipular els aprenentatges perquè 

resultin significatius pels joves. [Educació 

en el Lleure/ Activitats/ Joaquim Franch] 

Sistemes de 

suport 

‘’No, potser inconscientment si, però en 

general és això, tenim el cau preparat i ve en 

Lluc i el cau ja està preparat. No pensem, 

Activitats inclusives 
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ostia ve en Lluc, preparem el cau.’’ [P.17] 

 

‘’ Ah això si! Si clar exacte, ell no es pot 

comunicar i té com un carpesa amb tot de 

dibuixos i quan vol parlar d’un tema és 

acotar, i ell et va dient que si o que no amb 

la boca. També pots fer-ho amb els punys, li 

dius si i no i ell et gira el cap. I si que, això 

t’ho expliquen els pares, sobretot si és el 

primer any que el portes.’’ [P.17.1] 

 

‘’ Per tots els caps de la unitat si, i per tots 

els nens també. No se’ls hi ha explicat mai, 

ells mateixos s’ho han anat explicant. Ho 

veuen i moltes vegades per curiositat 

mateixa ells ho volen aprendre. Perquè tots 

volen comunicar-se amb en Lluc. I per la 

seva pròpia curiositat, hi ha un que ho 

domina més, els hi explica i a partir d’aquí 

ja està.[P.17.2] 

 

 

Llenguatge per pictogrames és conegut 

i compartit per tots els membres del 

grup, tant nens com caps i així 

afavoreix que es pugui comunicar amb 

tots ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’expressió i el llenguatge a partir del qual 

s’elaboren els projectes, també pertany als 

propis joves. [Educació Lleure/ Entitats/ 

Joaquim Franch] 

Relacions amb 

l’entorn 

‘’Si, aviam jo crec que obert ho està però 

almenys des del Tsunami, que estem a la 

Calla, que és un barri amb molta 

immigració i això, ens trobem que tot i estar 

oberts, si que en tenim algun d’immigrant, 

sobretot magrebins, algun que també era 

cap. Ens trobem que costa molt que entrin 

dintre l’escoltisme, i si que intentem 

promocionar-ho i això, però sempre tenim 

el dilema fins a quin punt els hem de 

pressionar perquè entrin, sinó fer-ho a 

través de caus oberts i que ells vegin.. Obert 

si que ho està, però costa sobretot que 

alguns col·lectius vinguin al cau, sobretot 

pels pares, amb els nanos ja es coneixen i 

això però als pares els hi fa una mica més de 

Poca proximitat amb alguns barris de 

la ciutat, com el mateix barri on estant 

situats, i per tant poques vies de 

comunicació i de fer partícips als 

infants i joves d’aquest en 

l’agrupament. 
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respecte i encara no s’ha trobat la manera de 

gestionar que vinguin.’’ [P.3]  

 

‘’El tenim marcat aquí perquè també ho 

vam fer per promocionar l’altra agrupament 

de Vic que hi ha que no té tants infants, així 

nosaltres limitant el nombre de nanos que 

tenim els derivem a Collformic.’’[P.4.1] 

 

‘’Si que de cara l’any que ve hi ha una 

proposta feta de reservar sempre dues places 

perquè ens hem trobat aquest any per 

exemple amb el cas de llars juvenils que 

volen portar els nanos a l’agrupament i van 

tard a les preinscripcions, la nostra intenció 

és tenir les places a 26 i tenir dues places 

reservades per aquests casos d’urgència que 

creiem que per el nano és important venir a 

l’agrupament i per tant, tenir dues places a 

la unitat reservat. Però això encara no està 

en marxa, de cara a l’any que ve.’’ [P.4.2] 

 

‘’Sí, un cau obert com a tal aquest any no 

s’ha fet, si que hi havia el de ‘’porta un 

amic al cau’’, però com també tenim les 

llistes plenes, no és que ens sàpiga greu 

però dir-li a un nano que vingui però que 

després no es pugui apuntar, també ens 

limita una mica. Si que moltes vegades ens 

ha passat allà al barri que estem fent el cau i 

se’ns apunten nanos del voltant i no se’ls hi 

diu que no, llavors als pares si que els hi 

diem que si ho vol anar fent sobretot que 

s’apunti sobretot pel tema assegurança i 

això, però no tenim mai cap inconvenient 

perquè s’uneixi gent. 

 

 

 

Coordinació amb altres agrupaments 

per tal de que tots els infants i joves de 

la ciutat que vulguin participar de 

l’escoltisme ho puguin fer sense 

problema. 

 

Especial atenció en deixar espai per a 

joves amb situació de vulnerabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es realitzen activitats obertes per 

compartir amb el poble. 
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La calçotada per exemple va ser una 

activitat oberta a tothom, de fet la vam fer 

córrer per un instagram  del cau de tot 

Catalunya. Està obert a tothom i tal com la 

calçotada també és fa el Carnaval, tot el que 

fem està obert però díficilment et ve la gent, 

costa molt.. tu ho obres, però veuen que tots 

anem amb el mocador, el foulard i dius, 

ostia! Però si que és obert.’’[P.21] 

 

‘’ Si, amb els de l’Estel, amb els 

agrupaments de Vic sobretot per proximitat 

i per exemple, fa dos anys es va fer un 

servei al Tupí. Si que s’intenta perquè els 

nanos també vegin altres entitats, altres 

realitats, i així anar treballant.  Depèn de 

l’any dels caps i la disponibilitat moltes 

vegades. 

Fins ara es feia una APS d’agrupament però 

aquest any es va intentar montar però som 

tants que és impossible de montar-ho. De 

cara l’any que ve les APS seràn per 

unitats.’’ [P.22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboracions amb entitats del tercer 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupaments heterogenis: Tota la diversitat 

d’alumnat d’una aula s’educa en el mateix 

espai on hi ha una proporció natural entre 

infants amb discapacitat i infants sense 

discapacitat.  

Gigarenco estableix aquest principi amb la 

idea que aquests tipus d’agrupament donen 

lloc a un desenvolupament social, físic, 

emocional i intel·lectual més ple, per a tots 

els membres de la mateixa aula. 

 

Composició del 

grup 

‘’Si, bueno, si, si. Exacte, la majoria dels 

que hi ha són adoptats i ara mateix si no dic 

cap disverat i no m’equivoco, en 

l’agrupament que no siguin adoptats i que 

siguin magrebins o.. em sembla que n’hi ha 

quatre, en tot l’agrupament de 100, osigui 

4%.’’ [P.3.1] 

 

‘’També és el fet segurament que com que 

tota la majoria són nanos d’aquí amb 

famílies econòmicament estables i això, 

tampoc dones realment la imatge del que és 

El tipus de població més present són 

infants amb nacionalitat espanyola i de 

classe mitja/alta. 

 

La diversitat d’infants de l’agrupament 

no es representativa a la diversitat 

d’infants que hi ha a la població.  

 

Absència d’atenció a col·lectius 

migrats, coincideix amb la absència de 

joves representats dels diferents barris. 
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realment l’agrupament, que és el que fa una 

mica de respecte des del Tsunami, que no és 

un reflexa del barri on estem.’’ [P.4] 

 

‘’Si, o sigui, les inscripcions ara ja fa dos 

anys que només entren nens a castors. O 

sigui, la primera unitat i el problema que 

ens hem trobat és que ara estem tornant a 

posar els límits però com que anem de tres 

anys en tres anys, ens trobem amb unitats 

més grans. La avantatge és que són les 

unitats més grans d’edat que normalment la 

regularitat els dissabtes és més baixa perquè 

fan altres esports i tenen altres coses, però 

ara el límit el tenim sobre 24, perquè segons 

la normativa si no m’equivoco és 

24.’’[P.4.1] 

 

‘’Les prioritats tenim: primer si tenen 

germans dins de l’agrupament. Despres, si 

són fills o familiars de ex membres o ex 

caps de l’agrupament, els altres que venen 

es fa per sorteig.’’ [P.4.2] 

 

‘’Si, present hi és, però hauria de ser-hi més 

presents, si que hi és amb casos comptats, 

però per exemple el cas de’n Lluc no és un 

cas que pugui haver-n’hi molts 

.......... 

I si que podria ser més, hi és però podria ser 

més, sobretot amb tema immigració, jo 

crec.’’ [P.6] 

 

 

La equivalència entre infants sense 

discapacitat i amb condició de 

discapacitat no és equitativa. 

 

Voluntat de incrementar la composició 

del grup perquè aquest pugui abarcar 

part de la diversitat de la població de 

Vic. 
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II. Observacions: transcripció i categorització 

 

Observació Agrupament A1 

 

6 d’abril del 2019  

[P1] El cau s’inicia al C/Enric Delaris ,69, de la Població de Manlleu. Entrem per una 

porta de ferro, semblant a la d’una escola en un terreny pla, sense una sola escala i 

asfaltat de manera que podria resultar accessible per a persones amb dificultat en la 

mobilitat, de qualsevol tipus. A la nostra esquerra trobem els lavabos, espaiosos i amb 

piques, també accessibles a tota la diversitat d’infants. Més endavant a la mateixa 

esquerra trobem tres casetes de fusta que és on es realitzen els caus separats per unitats. 

Prèviament a entrar en la segona, que és on trobarem la unitat on farem la observació, 

un dels monitors surt per comentar-me que hi ha una jove que ve derivada de l’EBASP i 

malgrat no té un dictamen oficial els han informat que la seva comprensió intel·lectual 

és equivalent a la de un nen de 5 anys, malgrat ella en tingui 12, amb això comenta que 

malgrat aquesta dificultat intenten adaptar les activitats tant com és possible. 

 

[P2] A la caseta que ens correspon en entrar, podem veure que les portes tenen dues 

parts, la primera de mida estàndard però si s’obre l’altre podrien passar cadires de roda. 

L’espai està organitzat amb un seguit de sofàs que envolten la sala i una taula central al 

mig amb bancs de fusta. Trobem un grup de 13 infants i joves, de 6é a 2n d’ESO, en el 

qual hi ha 11 nenes i 2 nens. 

[P3] S’està fent l’explicació de la primera dinàmica, a tots els joves se’ls hi ha repartit 

un tipus de sou amb un cartell per exemple: Sou mínim interprofessional 450€, 

Estudiant (sense sou), 3.500€, Amo del banc, etc. Els joves es miren entre ells, 

comenten els diferents cartells i en fan alguna broma, però pregunten el per què dels 

seus cartells, com per exemple, que significa tenir un sou mínim interprofessional i 

perquè només és de 450€, un dels monitors expliquen que són ajudes socials que es 

diuen PIRMIS i són per a persones en situació de vulnerabilitat. Davant dels diferents 

comentaris que van sorgint, com també podria ser una de les nenes que té el cartell 
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d’estudiant i va relatant i imaginant quina carrera estudia i en quines condicions està 

vivint, es procedeix a explicar l’activitat. El monitor explica que la primera dinàmica 

serà el joc de les cadires i es farà al pati, on ja està tot preparat, amb l’únic condicionant 

que només podran seure en aquelles cadires que el seu sou els hi permeti seure, ja que 

cada cadira simbolitza una vivenda i té el seu propi cartell amb el seu propi lloguer, si 

aquest és més alt que el seu sou, no s’hi podran seure. Pregunten si tothom ho ha entès i 

una vegada es responen totes les preguntes passen a començar l’activitat.  

[P4] En iniciar l’activitat les primeres eliminades són aquelles joves que tenen un sou 

mínim interprofessional, que en aquest cas són dues bessones. Es retiren les cadires, 

amb sous més baixos i continuen jugant, les següents persones afectades són aquelles 

que tenen el rètol d’estudiant, però demanen a un dels seus companys si els poden 

acollir a casa seva – els jutges(monitors) ho permeten- i passen dues partides més 

assentant-se juntament amb un company que té un sou mig fins que aquest queda 

eliminat. Finalment les persones que més aguanten són aquelles que tenen els sous més 

alts, mentre una de les primeres eliminades va cridant ‘’no tenemos casa, però tenemos 

dignidad’’. Finalment guanya la persona que té el rètol amb el títol de ‘’Amo del banc’’.  

[P5] En acabar l’activitat retornem a la caseta i s’inicia un debat, sobre com s’han sentit 

les primeres persones eliminades, les guanyadores i les del mig. Pregunten perquè 

creuen que han passat les coses tal i com han passat, i que al final si al joc de les cadires 

guanyen aquells que són més ràpids, si es pogués simular la realitat de la societat amb 

aquest joc trobaríem que guanyen aquells que tenen més diners. Llavors, s’entra en tot 

un debat de justícia, moral i ètica, on els joves acaben adoptant un paper de 

preguntadors i escolta activa.  

[P6] En finalitzar el debat s’inicia una altra activitat, a l’inici d’aquesta els monitors 

expliquen que és un tipus d’activitat que ells havien demanat fer, un ‘’roll play’’. Els hi 

expliquen que cadascú tindrà un paper amb indicacions sobre el que ha de fer i hi 

hauran tres seqüències en total, per tant tindran tres tipus d’indicacions diferents per als 

seus personatges. Procedeixen a donar-los-hi les primeres indicacions i resoldre els 

dubtes que puguin tenir. Una monitora seu amb la jove que presenta més dificultats de 

comprensió per explicar-li una mica que vol dir i que s’ha de fer. Mentre els altres 

monitors resolen els dubtes que puguin sorgir a la resta de joves. Una vegada resoltes 
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totes les qüestions s’obra la porta del pati on s’han habilitat els diferents espais on es 

desenvoluparà el joc i comença la primera seqüència.  

[P7] La caseta representa una casa on una família està parlant sobre com explicar-li a la 

seva filla petita que properament els desnonaran i que hauran de prescindir d’alguns 

privilegis que fins ara havien pogut tenir. L’espai que trobem davant de la caseta fa 

referència a una associació de persones de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que 

debaten sobre quin pla d’acció seguir, però els seus discursos es veuen condicionats per 

dues coses: per les indicacions del seu paper i per uns barrets que els hi ha donat els 

quals han de dur posats en el debat i aquests els hi diuen quin tipus de personalitat han 

d’adquirir: ‘’la punky’’, ‘’la peace and love’’, ‘’la centrada’’. En la segona seqüència 

quan ja han decidit quin serà el pla d’acció es disposen a fer cartells per manifestar-se 

contra les injustícies que troben. En un altre espai trobem una família que viu a 

Pedralbes i està esperant que facin fora als seus llogaters (els companys del primer 

espai) perquè no els hi estan pagant el lloguer. Per últim trobem la comissaria de 

mossos que passen les dues primeres seqüències preparant tot el que necessiten per al 

proper desnonament (porres, escuts, etc). Al llarg de l’activitat el paper dels monitors es 

anar voltant per tots els espais i anar demanant, resolent dubtes i ajudant als joves.  

[P8] En la tercera seqüència es simula un desnonament i una manifestació de la PAH 

donant suport a la família afectada. Es converteix en un moment en que tots es creuen 

fermament el seu paper, però que ho fan sense desvincular-se del vincle d’amistat que 

els uneix. De manera que, malgrat representar una situació delicada, no es perd 

l’essència del joc, del riure i del gaudir. Tota la família i l’equip de la PAH es posen 

asseguts en fila i els altres joves, juguen a l’arrencar cebes. Destacar un moment en que 

s’ha d’aturar a la jove amb NEE, ja que al fer el paper de policia en un moment donat 

comença a copiar els moviments de les seves companyes amb la porra, però sense 

controlar la força, i és la mateixa monitora que anteriorment li ha estat explicant el joc 

que li posa un límit dient-li que no ho faci amb tanta força. 
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Categorització Observació Agrupament A1 

 

Categoria Observació Interpretació Referències teòriques Comentaris 

Concepte 
d’inclusió 

un dels monitors surt per comentar-me que hi ha una jove 

que ve derivada de l’EBASP i malgrat no té un dictamen 

oficial els han informat que la seva comprensió 

intel·lectual és equivalent a la de un nen de 5 anys, 

malgrat ella en tingui 12, amb això comenta que malgrat 

aquesta dificultat intenten adaptar les activitats tant com 

és possible. 

 

Les activitats són 

adaptades pensant en la 

persona amb NEE, però no 

com a norma general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’no s’han de repartir els recursos als 

alumnes a parts iguals, sinó que els 

recursos s’han de distribuir en funció de les 

necessitats educatives de cada alumne.’’ 

Dret a l’educació, Efren Carbonell) 

 

 

‘’ L’educació inclusiva és un model 

d’educació que implica que tots el grup 

d’infants, joves i/o adults, depenent l’àmbit 

i institució educativa de la que parlem, 

puguin aprendre juntament, 

independentment de les seves 

característiques personals, físiques, 

psíquiques, socials, culturals, de sexe, entre 

d’altres.’’ (Educació Inclusiva) 

 

‘’L’educació inclusiva és un tema de drets 

humans. Els alumnes amb NEE tenen dret 

a ser membres dels mateixos grups, com 

qualsevol altre nen . Una educació 

segregada, per tant, restringeix aquest dret 

i limita les possibilitats per a 

l’autorealització.’’ Carbonell, 2012 

(Educació Inclusiva) 

 

‘’Amb aquest darrer matís els PI han de 

donar lloc a treballar altres competències 

bàsiques que a vegades passen per alt en 

l’educació formal, com són estratègies de 

comunicació, de comprensió i 

interpretació.’’ (Educació Inclusiva/ 

 



185 
 

 

 

Tenint en compte la 

referència teòrica podem 

veure que adaptar a les 

activitats és anar un pas 

enrere del que s’entén o 

s’està concebent 

actualment com a educació 

inclusiva. 

Metodologies/ PI) 

 

‘’El model d’educació del que parlem va 

més enllà del que s’entén per educació 

integradora, la qual fa referència a 

l’adaptació dels continguts educatius i 

estructures metodològiques a la diversitat 

d’infants.’’ (Educació Inclusiva) 

Espais ‘’El cau s’inicia al C/Enric Delaris ,69, de la Població de 

Manlleu. Entrem per una porta de ferro, semblant a la 

d’una escola en un terreny pla, sense una sola escala i 

asfaltat de manera que podria resultar accessible per a 

persones amb dificultat en la mobilitat, de qualsevol tipus. 

A la nostra esquerra trobem els lavabos, espaiosos i amb 

piques, però no són accessibles a tota la diversitat 

d’infants. Més endavant a la mateixa esquerra trobem tres 

casetes de fusta que és on es realitzen els caus separats per 

unitats’’ 

 

‘’A la caseta que ens correspon en entrar, podem veure 

que les portes tenen dues parts, la primera de mida 

estàndard però si s’obre l’altre podrien passar cadires de 

roda. L’espai està organitzat amb un seguit de sofàs que 

envolten la sala i una taula central al mig amb bancs de 

fusta.’’ 

Absència de barreres 

arquitectòniques 

 

Local cedit per 

l’Ajuntament 

‘’L’espai on es dugui a terme la proposta 

ha de poder tenir una previsió de les 

situacions que es puguin generar a tres 

nivells: les relacions que es creïn, les 

activitats que es realitzin i l’anàlisi d’allò 

que viuen.’’ (Educació en el lleure- 

Joaquim Franch) 

 

‘’En el preàmbul d’aquest decret també fan 

constar la necessitat d’adequar els espais 

educatius amb finalitat d’atendre la 

diversitat de l’alumnat de manera que es 

pugui garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’accessibilitat a l’educació.’’ (Educació 

Inclusiva) 

 

’ La darrera llei esmentada comparteix amb 

la Llei 13/2014 d’accessibilitat, que la 

responsabilitat d’una educació i una 

societat inclusiva, que doni peu a 

l’autonomia dels seus membres, eviti la 

discriminació i ofereixi les mateixes 

oportunitats per a tothom, és per part de 

tots els agents que intervenen. ‘’ 
(Educació Inclusiva) 

 

Relacions Relacions Infants & Infants   En general no 
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‘’però demanen a un dels seus companys si els poden 

acollir a casa seva – els jutges(monitors) ho permeten- i 

passen dues partides més assentant-se juntament amb un 

company que té un sou mig fins que aquest queda 

eliminat.’’ 

 

Es converteix en un moment en que tots es creuen 

fermament el seu paper, però que ho fan sense 

desvincular-se del vincle d’amistat que els uneix. De 

manera que, malgrat representar una situació delicada, no 

es perd l’essència del joc, del riure i del gaudir. 

 

 

Relacions Infants & Caps 

 

Una monitora seu amb la jove que presenta més dificultats 

de comprensió per explicar-li una mica que vol dir que 

s’ha de fer. Mentre els altres monitors resolen els dubtes 

que puguin sorgir a la resta de joves. 

 

Destacar un moment en que s’ha d’aturar a la jove amb 

NEE, ja que al fer el paper de policia en un moment donat 

comença a copiar els moviments de les seves companyes 

amb la porra, però sense controlar la força, i és la mateixa 

monitora que anteriorment li ha estat explicant el joc que 

li posa un límit dient-li que no ho faci amb tanta força. 

 

Aplicació de valors 

escoltes: companyerisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció individualitzada  

 

 

 

 

Malgrat les 

característiques del 

context, els límits també 

són presents en aquest 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Les relacions interpersonals són un dels 

pilars que constitueixen el que és 

l’educació en el lleure, aquestes esdevenen 

com a essencials per als processos 

educatius que es donen.’’ (Educació en el 

lleure- Entitats que treballen en el lleure, 

Joaquim Franch) 

 

 

‘’Plantejament d’activitats de diferent 

nivell de dificultat: en aquest punt 

suggereix que tots reben la mateixa 

informació i són partícips de les mateixes 

activitats, però el que es veu modificat són 

els objectius d’avaluació, els quals són 

personalitzats per cada alumne en funció de 

les  necessitats individuals de cada 

alumne.’’ (Educació Inclusiva/ 
Metodologies de suport/ Gigarenco de 
Efren Carbonell) 
 

‘’tot i que no es posiciona del tot ja 

que creu que la atenció homogènia 

individualitzada és necessària per 

garantir un millor procés 

d’aprenentatge.’’ (Inclusió i 

comunitat) 
 

s’observen petits 

grups molt 

diferenciats, al ser 

dels grups més 

reduïts que 

observem veiem 

que les relacions 

són molt 

horitzontals i 

àmplies entre ells. 
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‘’en el context educatiu té la funció 

d’ensenyar a conviure, a interectuar en 

societat i a compartir comportaments, 

ajustant-se a les diferències que pugui 

presentar el grup, sense necessitat 

d’excloure a cap membre d’aquest tal i com 

ens diu l’autora Susan Stainback (2001).’’ 

(Inclusió i Comunitat) 

Activitats S’està fent l’explicació de la primera dinàmica, a tots els 

joves se’ls hi ha repartit un tipus de sou amb un cartell per 

exemple: Sou mínim interprofessional 450€, Estudiant 

(sense sou), 3.500€, Amo del banc, etc. 

 

Els joves es miren entre ells, comenten els diferents 

cartells i en fan alguna broma, però pregunten el per què 

dels seus cartells, com per exemple, que significa tenir un 

sou mínim interprofessional i perquè només és de 450€, 

un dels monitors expliquen que són ajudes socials que es 

diuen PIRMIS i són per a persones en situació de 

vulnerabilitat. Davant dels diferents comentaris que van 

sorgint, com també podria ser una de les nenes que té el 

cartell d’estudiant i va relatant i imaginant quina carrera 

estudia i en quines condicions està vivint, es procedeix a 

explicar l’activitat. 

 

El monitor explica que la primera dinàmica serà el joc de 

les cadires i es farà al pati, on ja està tot preparat, amb 

l’únic condicionant que només podran seure en aquelles 

cadires que el seu sou els hi permeti seure, ja que cada 

cadira simbolitza una vivenda i té el seu propi cartell amb 

el seu propi lloguer, si aquest és més alt que el seu sou, no 

s’hi podran seure. Pregunten si tothom ho ha entès i una 

vegada es responen totes les preguntes passen a començar 

l’activitat. 

 

En iniciar l’activitat les primeres eliminades són aquelles 

 Adaptació d’un joc senzill 

a un contingut complex i 

crític 

 

 

Espai d’aprenentatge de 

competències més 

quotidianes i comunitàries. 

Formem persones 

crítiques, absència de 

filtres que podrien tenir en 

espais d’educació formal. 
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joves que tenen un sou mínim interprofessional, que en 

aquest cas són dues bessones. Es retiren les cadires, amb 

sous més baixos i continuen jugant, les següents persones 

afectades són aquelles que tenen el rètol d’estudiant 

 

Finalment les persones que més aguanten són aquelles 

que tenen els sous més alts, mentre una de les primeres 

eliminades va cridant ‘’no tenemos casa, però tenemos 

dignidad’’. Finalment guanya la persona que té el rètol 

amb el títol de ‘’Amo del banc’’.  

Finalment guanya la persona que té el rètol amb el títol de 

‘’Amo del banc’’. 

 

En acabar l’activitat retornem a la caseta i s’inicia un 

debat, sobre com s’han sentit les primeres persones 

eliminades, les guanyadores i les del mig. Pregunten 

perquè creuen que han passat les coses tal i com han 

passat 

 

Llavors, s’entra en tot un debat de justícia, moral i ètica, 

on els joves acaben adoptant un paper de preguntadors i 

escolta activa.  

 

 

 

 

 

 

 

a l’inici d’aquesta els monitors expliquen que és un tipus 

d’activitat que ells havien demanat fer, un ‘’roll play’’. 

Els hi expliquen que cadascú tindrà un paper amb 

indicacions sobre el que ha de fer i hi hauran tres 

seqüències en total, per tant tindran tres tipus 

d’indicacions diferents per als seus personatges. 

Procedeixen a donar-los-hi les primeres indicacions i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recull de sensacions, de 

dubtes, neguits que hagin 

pogut sorgir per poder 

tancar l’aprenentatge. 

S’obre espai de reflexió, es 

dedica temps a aquest 

espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organització de les 

activitats es construeix a 

partir dels interessos i 

necessitats dels joves i els 

infants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’entitat vetlla perquè les experiències 

educatives siguin profundes i globals en la 

vivència dels infants’’ (Educació lleure/ 

Entitats/ Joaquim Franch) 

 

‘’3. Amplificar el joc: Partir de la base del 

joc, d’una situació en la que ells se senten 

còmodes i realitzats, per mica en mica dur-

lo portant al context real.’’ (Educació en el 

lleure/ Activitats/ Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

 

‘’El projectes i continguts a tractar 

sorgeixen dels propis joves, dels seus 

interessos i motivacions, ja bé siguin 

proposats per ells o pensats i plantejats per 

a ells.’’ (Educació en el lleure, Entitats que 

treballen en el lleure, Joaquim Franch) 
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resoldre els dubtes que puguin tenir. 

 

Una vegada resoltes totes les qüestions s’obra la porta del 

pati on s’han habilitat els diferents espais on es 

desenvoluparà el joc i comença la primera seqüència.  

 

La caseta representa una casa on una família està parlant 

sobre com explicar-li a la seva filla petita que 

properament els desnonaran i que hauran de prescindir 

d’alguns privilegis que fins ara havien pogut tenir. 

L’espai que trobem davant de la caseta fa referència a una 

associació de persones de la Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca, que debaten sobre quin pla d’acció seguir, però 

els seus discursos es veuen condicionats per dues coses: 

per les indicacions del seu paper i per uns barrets que els 

hi ha donat els quals han de dur posats en el debat i 

aquests els hi diuen quin tipus de personalitat han 

d’adquirir: ‘’la punky’’, ‘’la peace and love’’, ‘’la 

centrada’’. En la segona seqüència quan ja han decidit 

quin serà el pla d’acció es disposen a fer cartells per 

manifestar-se contra les injustícies que troben. En un altre 

espai trobem una família que viu a Pedralbes i està 

esperant que facin fora als seus llogaters (els companys 

del primer espai) perquè no els hi estan pagant el lloguer. 

Per últim trobem la comissaria de mossos que passen les 

dues primeres seqüències preparant tot el que necessiten 

per al proper desnonament (porres, escuts, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll play com a 

metodologia que fomenta 

l’empatia. Comprendre al 

personatge i veure quines 

limitacions i oportunitats 

té. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Les activitats que es presenten des de 

l’educació en el lleure estan caracteritzades 

per aquests diferents trets, en termes 

generals, permeten ser un espai on 

l’individu i el grup es pugui expressar; 

faciliten les formes de relació internes i 

externes del propi grup; permeten que es 

puguin manipular els aprenentatges perquè 

resultin significatius pels joves. ‘’ 

(Educació en el lleure/ Activitats/ Joaquim 

Franch) 

 

‘’i en els jocs o activitats que ells elegeixen 

cerquen poder interpretar de manera 

coherent el món, vinculant-se als seus 

propis processos personals, per poder 

interpretar la seva realitzar i a ells 

mateixos.’’ (Educació en el lleure/ 

Activitats/ Joaquim Franch) 

 

‘’El treball cooperatiu al qual fa referència 

ha de tenir el mateix objectiu per a tot 

l’alumnat, on es puguin abordar 

competències bàsiques i socials que no 

s’han pogut trobar en el model competitiu 

individualista. Alguns exemples d’aquestes 

competències podrien ser l’expressió, 

l’argumentació i la interpretació de 

pensaments, sentiments i fets. Cita algunes 

competències com l’escolta activa, 
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Al llarg de l’activitat el paper dels monitors es anar 

voltant per tots els espais i anar demanant, resolent dubtes 

i ajudant als joves. 

 

En la tercera seqüència es simula un desnonament i una 

manifestació de la PAH donant suport a la família 

afectada. 

 

Tota la família i l’equip de la PAH es posen asseguts en 

fila i els altres joves, juguen a l’arrencar cebes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funció dels monitors és 

donar suport i oferir els 

recursos necessaris perquè 

aquesta es pugui 

desenvolupar 

correctament. 

l’assertivitat, l’empatia, el respecte o 

l’esperit crític.’’ (Educació Inclusiva/ 

Metodologies/ Treball Cooperatiu/ Pujolàs)  

 

‘’La metodologia cooperativa promou la 

interacció simètrica entre iguals, que es 

considera tant important com la relació 

asimètrica entre educand i educand. La 

interecció entre iguals heterogenis enforteix 

l’aprenentatge, per aquesta raó esmenta que 

la fragmentació segones les característiques 

individuals, com s’havia plantejat fins ara 

l’educació especial, pot debilitar 

l’aprenentatge per als col·lectius membres 

de la comunitat que es trobin en algun 

sistema educatiu. ’’ (Educació Inclusiva/ 

Metodologies/ Treball Cooperatiu/ Pujolàs) 

 

 

 

 

 

 

‘’La funció dels monitors i animadors 

doncs, pel que fa a la qüestió de les 

activitats, és de suport, la d’oferir els 

recursos i ajudar a la gestió d’aquesta 

perquè es pugui dur a terme, afegint-hi una 

finalitat educativa’’ (Educació en el lleure/ 

Activitats/ Joaquim Franch) 

Sistemes de 
suport 

Una monitora seu amb la jove que presenta més dificultats 

de comprensió per explicar-li una mica que vol dir que 

s’ha de fer. Mentre els altres monitors resolen els dubtes 

Atenció individualitzada    
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que puguin sorgir a la resta de joves. 

 

Relacions amb 
l’entorn 

Els joves es miren entre ells, comenten els diferents 

cartells i en fan alguna broma, però pregunten el per què 

dels seus cartells, com per exemple, que significa tenir un 

sou mínim interprofessional i perquè només és de 450€, 

un dels monitors expliquen que són ajudes socials que es 

diuen PIRMIS i són per a persones en situació de 

vulnerabilitat. Davant dels diferents comentaris que van 

sorgint, com també podria ser una de les nenes que té el 

cartell d’estudiant i va relatant i imaginant quina carrera 

estudia i en quines condicions està vivint, es procedeix a 

explicar l’activitat. 

 

‘’mentre una de les primeres eliminades va cridant ‘’no 

tenemos casa, però tenemos dignidad’’ 

 

 

 

al final si al joc de les cadires guanyen aquells que són 

més ràpids, si es pogués simular la realitat de la societat 

amb aquest joc trobaríem que guanyen aquells que tenen 

més diners. Llavors, s’entra en tot un debat de justícia, 

moral i ètica, on els joves acaben adoptant un paper de 

preguntadors i escolta activa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiorització de 

sentències, mobilitzacions 

i accions/ sensacions de la 

comunitat actual 

 

Una manera de convertir 

un joc en un aprenentatge 

sobre la convivència, 

sobre la realitat que vivim 

i un espai on donar les 

eines per construir 

persones crítiques.  

‘’Té una intencionalitat educativa, a partir 

d’un procés d’aprenentatge en el qual 

s’adquireixen uns coneixements que poden 

ser utilitzats com a recursos socioeducatius 

per a la vida quotidiana.’’  (Educació en el 

lleure) 

 

‘’ l’expressió i el llenguatge a partir del 

qual s’elaboren els projectes, també pertany 

als propis joves.’’ (Educació lleure/ Entitats 

que treballen per el lleure/Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

 

‘’L’educació en el lleure treballa a partir de 

la transmissió de valors, l’adquisició 

d’habilitats personals i el coneixement i 

descoberta de l’entorn amb la voluntat de 

formar persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat.’’ (Educació en el 

lleure) 

 

 

Composició 
del grup 

Trobem un grup de 13 infants i joves, de 6é a 2n d’ESO, 

en el qual hi ha 11 nenes i 2 nens. 

La diversitat de joves amb 

condicions de 

vulnerabilitat o condicions 

especials no és equitativa a 

la de joves sense 

mancances 

socioeconòmiques/ 

discapacitat, etc. 

‘’Tal i com es té en compte amb els drets 

humans universals, els drets de la infància 

són independents a factors i circumstàncies 

individuals de l’infant com pot ser la raça, 

l’ètnia, religió, sexe, llengua, opinió 

política, situació econòmica, origen 

nacional o qualsevol altra condició. Per 

tant, són reconeguts de cara a tota la 

diversitat d’infants que trobem en les 
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nacions que han signat els acords d’aquesta 

Convenció. ‘’ Dret dels Infants 

 

 



 

Observació Agrupament A2 

 

30 de març de 2019 

[P1] L’activitat es realitza a la Riera de Sant Pere de Torelló, on al costat del riu trobem 

una urbanització i una esplanada juntament amb un cap de futbol, una petit Skate Park i 

una zona de picnic i un aparcament. En arribar els infants i joves tenen un temps lliure 

per jugar, fins que les monitores fan un avís i comença l’activitat, aquesta es realitzarà 

primerament al camp de futbol i a l’esplanada de gespa. En petit comitè les monitores 

abans de començar m’expliquen que l’activitat d’avui tractarà sobre el bullying i les 

diferents formes de comunicar-nos que poden generar que els altres es sentint 

malament, ja que han pogut detectar que en aquest grup es fan molts petits grups i a 

vegades alguns joves queden a un costat, per això volen abordar-ho des del cau.   El 

grup amb el qual realitzem la observació és la unitat de Llops i Daines, els quals 

realitzen 3r, 4t i 5é de primària. El grup el trobem compost per un nombre de set nens i 

dotze nenes. 

[P2] Una vegada tots reunits se’ls hi explica una mica el que es farà avui, i aprofiten per 

presentar-me tot fent una ronda de noms i explicant que vinc de la Universitat i són 

monitora de l’Agrupament Escolta Ce jove. Seguidament es fa una llarga fila amb tots 

els joves i es fa un triatge de grups a partir de la tècnica 1-2-1-2, una vegada els grups 

estant fets es separen en dues zones diferents per poder treballar separadament.  

[P3] A cada grup se’ls hi reparteix 20 pals de fusta prims i 10 núvols de llaminadura i 

se’ls hi comunica que en un temps de 10 minuts han d’aconseguir construir la torre més 

alta per guanyar a l’altra equip. Els infants no ho saben, però és una activitat per 

treballar els reforços positius i negatius, de manera que un dels grups les monitores que 

els acompanyaran els hi faran reforços positius i l’altra equip contràriament seran les 

monitores que els hi faran reforços negatius. L’activitat comença i primer me’n vaig al 

grup dels reforços negatius, on les monitores fan servir frases com ‘’no ho esteu fent pas 

bé això’’, ‘’així no guanyareu pas’’, ‘’a part de ser la torre més alta hauria de ser maca 

també’’.  Els joves comencen a posar-se nerviosos, però ho van intentant, tot i que 

alguna ocasió que no els molestin, que si han de dir aquestes coses millor que marxin. 

Em dirigeixo al grup dels reforços positius i l’actitud dels joves és una altra, van fent i 

malgrat estan preocupats perquè la torre pugui aguantar quan els hi donen missatges 



194 
 

positius sembla que es motiven una mica més i van elaborant ràpidament la seva torre. 

En finalitzar el temps un dels nens serveix com a metro i mesura les dues torres, la 

conclusió és que el grup dels reforços positius és el que ha fet la torre més alta i més 

estable, mentre que el dels reforços negatius ha acabat fent una torre però no tant alta ni 

tant estable. Per fer una recollida de la dinàmica fem una rotllana i el primer que se’ls hi 

demana a tots els infants és ‘’com us heu sentit?’’, aleshores, tots els joves que 

formaven part de l’equip de reforços negatius alcen la mà per explicar que ‘’s’han sentit 

malament’’, ‘’tenien la sensació que les monitores els criticaven’’, ‘’sentien molèstia 

pels comentaris que feien’’, ‘’es sentien nerviosos i amb pressió per fer-ho bé i tot i així 

semblava que no s’ensortien’’. L’equip guanyador amb certa sorpresa sobre com ho 

havien viscut els altres, expliquen que ells sabien sentit confortats, recolzat per les 

monitores i fins i tot quan semblava que no ho aconseguirien els animaven. Tots plegats 

sorpresos comencen a preguntar si era expressament, i les monitores expliquen quina 

era la finalitat de la dinàmica i lo important que era poder veure que és important tractar 

bé als altres per tal que es sentin bé i les coses que facin els hi puguin sortir bé. 

Aleshores obren un espai per si algú vol comentar alguna cosa més, i un dels joves que 

potser és el que menys vinculat està als petits grups que he pogut anar observant explica 

que ‘’s’ha de respectar als altres, i fer-los sentir bé, no deixar a ningú de costat i no fer 

bullying’’, dient la paraula en la que estava inspirada l’activitat sense que les monitores 

ho haguessin esmentat. 

[P4] Seguidament, es van disposar a fer la següent activitat, el cementiri un joc de córrer 

i estratègia on dos equips separats en diferents camps han d’intentar matar el màxim de 

persones de l’altra equip mitjançant el llançament d’una pilota. Es proposa el joc amb 

una certa peculiaritat, ‘’ha de tenir una princesa’’ la qual tot l’equip ha de protegir 

perquè si la toquen a ella tot l’equip està eliminat i s’acaba el joc. Curiosament, el fet 

que les monitores diguessin princesa i no príncep va a dur als infants a triar noies per fer 

de princesa, quan en realitat simplement es tractava de triar a algú per protegir-lo. El joc 

es va anar desenvolupant amb normalitat, en l’equip que anteriorment havia guanyat 

podíem veure un grup de nenes fent molta pinya, i en canvi a l’altra grup potser tot era 

més confluït entre tots els participants. El jove que havia fet la última intervenció, i 

m’expliquen les monitores que està una mica fora de la línia que segueixen els altres, en 

algunes ocasions no segueix les regles del joc i ningú li diu res, ni els nens ni els 

monitors. L’equip que anteriorment havia perdut, fa trampes molt dissimuladament ja 



195 
 

que primer trien una princesa i a mig joc la canvien i finalment aconsegueixen guanyar. 

Mentre es va desenvolupant el joc una de les monitores aprofita per dir a cada jove a la 

orella una informació per el proper joc. Finalment quan acaba el joc del cementiri no es 

fa cap recull del joc i es passa seguidament a l’altra. 

[P5] Tothom fa una rotllana i a cada un se li ha dit un animal al qual ha de representar, 

tots els infants van fent el seu animal i més o menys entre el primer i tercer intent el 

grup encerta quin animal està representant. El que la monitora havia estat dient al grup 

en el joc anterior era que quan un participant en concret, el nen que més dificultats de 

relació té, representés el seu animal ningú ho digues fins que no ho diguessin tots junts i 

fessin veure com si no ho sabessin. Així ho van fer, va ser un dels darrers infants en 

imitar el seu animal i quan ho va fer van dir quasi tots els animals menys la gamba, i ja 

quan el jove ho havia imitat diverses vegades tots a l’hora van cridar ‘’gamba!’’. La 

reacció del nen va ser de sorpresa, i la de la resta de nens i monitores van riure, després 

li van demanar que en pensava i com s’havia sentit. Ell va dir que ‘’no tenia la sensació 

de no estar-ho fent bé’’, llavors es demana als altres com s’haguessin sentit i esmentat 

paraules com ‘’frustració, malestar, que no ho feien bé..’’. 

[P6] Per a la última activitat es manté la rotllana i a cada infant se li enganxa un post-it a 

l’esquena amb frases com ‘’mira’m malament’’, ‘’quan et parli no em miris a la cara’’, 

‘’crida’m per dir-me les coses’’, ‘’crítica els meus pantalons’’, ‘’riu del meu cabell’’. 

Primer cada un passava per davant de tot el grup ensenyant el que posava a la seva 

esquena,  i seguidament tornava a passar i quan intentava parlar amb els seus companys 

ells reaccionaven de la manera que posava el post-it. Per falta de temps vam haver de 

fer-ho en petit grup perquè tots ho poguessin fer i en aquest petit grup es van poder 

observar diferents coses: per exemple en els grups de nenes podíem veure com entre les 

que més afinitat hi havia era molt difícil que es diguessin el que deia al paper i si ho 

feien no ho feien com ho podien fer amb altres persones que no tinguessin tanta afinitat. 

Alguns infants comentaven que no ho entenien, no sabien desxifrar que era el que 

portaven a l’esquena, no se sentien gaire bé. En el grup de nens en canvi, alguns van 

aprofitar per desfogar-se i ho exageraven molt, fins al punt que dos dels nens van acabar 

agredint-se i les monitores van haver d’intervenir, i un d’ells es va quedar aïllat 

voluntàriament fins que van venir els pares sense verbalitzar que és el que sentia. Per 

últim les monitores van fer un recull ràpid de l’activitat (per falta de temps) on la idea 

general que van exposar va ser que a ningú li agradava sentir-se tractat així i que s’havia 
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d’intentar evitar, ja que en la seva pròpia pell havien pogut veure com es podien sentir 

els altres.  

[P7] Després de que tots els joves marxessin vam anar a visitar el local on es duen a 

terme els caus, ja que aquell dia s’havia hagut de fer a la Riera perquè són quatre unitats 

i només tenen tres sales, de manera que s’han d’anar rotant les unitats que fan cau a 

l’espai tancat, tal i com explicava la monitora. Actualment el local original està en obres 

ja que les instal·lacions fins a dia d’avui estaven molt deteriorades i no eren accessibles 

per tothom. Mentre es fan les obres l’Ajuntament els hi ha cedit la rectoria per poder-hi 

anar els dissabtes a la tarda, situada al C/ Doctor Terricabres, la qual la entrada no és 

gaire accessible ja que la cera és molt estreta i té un pàrquing de cotxes just a tocar de la 

porta principal. Gaudeixen de tres espais de la primera planta, que no estan habilitats 

específicament per a persones amb diversitat funcional però si que hi passen les cadires 

de rodes, si fes falta, ja que les portes són una mica més amples que la mida estàndard 

que podem trobar en altres edificis. La primera sala que queda entrant a l’esquerra és la 

més petita i enmig hi ha una taula. Seguidament trobem que a la dreta de la porta 

principal ens queda una sala una mica més gran. Per últim, tot travessant un passadís 

trobem finalment una sala més gran que és una espècie de teatre, on ens expliquen que 

aprofiten per fer els caus conjunts i espectacles que puguin fer-se, per Nadal o altres 

dates assenyalades. Finalment, el lavabo trobem que no és accessible per a joves amb 

dificultats motrius, ja que és més petit que la mida estàndard. 
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Categorització Observació Agrupament A2 

Categoria Observació Interpretació Referències teòriques Comentaris 

Concepte 
d’inclusió 

    

Espais ``L’activitat es realitza a la Riera de Sant 

Pere de Torelló, on al costat del riu trobem 

una urbanització i una esplanada juntament 

amb un cap de futbol, una petit Skate Park i 

una zona de picnic i un aparcament`` [P1] 

 

`` comença l’activitat, aquesta es realitzarà 

primerament al camp de futbol i a 

l’esplanada de gespa.`` [P1] 

 

‘’ visitar el local on es duen a terme els 

caus, ja que aquell dia s’havia hagut de fer a 

la Riera perquè són quatre unitats i només 

tenen tres sales’’ [P7] 

 

‘’Actualment el local original està en obres 

ja que les instal·lacions fins a dia d’avui 

estaven molt deteriorades i no eren 

accessibles per tothom.’’ [P7] 

 

‘’ Mentre es fan les obres l’Ajuntament els 

hi ha cedit la rectoria per poder-hi anar els 

dissabtes a la tarda, situada al C/ Doctor 

Terricabres, la qual la entrada no és gaire 

accessible ja que la cera és molt estreta i té 

un pàrquing de cotxes just a tocar de la 

porta principal. Gaudeixen de tres espais de 

la primera planta, que no estan habilitats 

específicament per a persones amb 

diversitat funcional però si que hi passen les 

cadires de rodes, si fes falta, ja que les 

portes són una mica més amples que la mida 

Presència de barreres 
arquitectòniques 
 
Espai proper per a tots els joves i 
infants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local cedit per l’Ajuntament, 
contemplat perquè sigui inclusiu 
 
 
 
Local seguir per l’Ajuntament, amb 
poques barreres arquitectòniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘’L’educació inclusiva es planteja una 

transformació de les estructures, el 

funcionament educatiu i la proposta 

pedagògica de la institució’’ (Ed. Inclusiva) 
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estàndard que podem trobar en altres 

edificis. La primera sala que queda entrant a 

l’esquerra és la més petita i enmig hi ha una 

taula. Seguidament trobem que a la dreta de 

la porta principal ens queda una sala una 

mica més gran. Per últim, tot travessant un 

passadís trobem finalment una sala més 

gran que és una espècie de teatre, on ens 

expliquen que aprofiten per fer els caus 

conjunts i espectacles que puguin fer-se, per 

Nadal o altres dates assenyalades. 

Finalment, el lavabo trobem que no és 

accessible per a joves amb dificultats 

motrius, ja que és més petit que la mida 

estàndard.’’ [P7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relacions ‘’Els joves comencen a posar-se nerviosos, 

però ho van intentant, tot i que alguna 

ocasió que no els molestin, que si han de dir 

aquestes coses millor que marxin.’’ [P3] 

 

‘’Curiosament, el fet que les monitores 

diguessin princesa i no príncep va a dur als 

infants a triar noies per fer de princesa, quan 

en realitat simplement es tractava de triar a 

algú per protegir-lo. ‘’ [p4] 

 

‘’El joc es va anar desenvolupant amb 

normalitat, en l’equip que anteriorment 

havia guanyat podíem veure un grup de 

nenes fent molta pinya, i en canvi a l’altra 

grup potser tot era més confluït entre tots els 

participants. El jove que havia fet la última 

intervenció, i m’expliquen les monitores 

que està una mica fora de la línia que 

segueixen els altres, en algunes ocasions no 

segueix les regles del joc i ningú li diu res, 

Influència de la opinió o visió dels 
caps com a referents 
 
 
 
La influència del llenguatge dels 
referents adults en les pràctiques 
educatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

‘’petit grup veiem que es podrien definir per 

les relacions de cara-a-cara entre els seus 

membres, que sovint genera seguretat de 

l’individu dins de la col·lectivitat, permetent 

així que es creï un primer nivell de relació 

primària. Els vincles d’amistat i entesa són 

primordials perquè aquests petits grups 

puguin tenir lloc, ja que com hem esmentat 

són grups que els mateixos infants 

elegeixen.’’ (Ed- Lleure/ Petit grup- Joaquim 

Franch) 

 

 



199 
 

ni els nens ni els monitors’’ [P4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’La reacció del nen va ser de sorpresa, i la 

de la resta de nens i monitores van riure, 

després li van demanar que en pensava i 

com s’havia sentit. Ell va dir que ‘’no tenia 

la sensació de no estar-ho fent bé’’, llavors 

es demana als altres com s’haguessin sentit i 

esmentat paraules com ‘’frustració, 

malestar, que no ho feien bé..’’.[P5] 

 

‘’per exemple en els grups de nenes podíem 

veure com entre les que més afinitat hi 

havia era molt difícil que es diguessin el que 

deia al paper i si ho feien no ho feien com 

ho podien fer amb altres persones que no 

tinguessin tanta afinitat.’’[P6] 

 

‘’ Alguns infants comentaven que no ho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escoltisme com a recurs generador 
d’espais de reflexió i expressió lliure 
dels sentiments i pensaments dels 
infants. 
 
 
 
 
 
Les relacions interpersonals dels 
infants i joves influeixen en les 
activitats dirigides 
 
 
 
 

‘’Destaquem que el sentiment de pertinença 

que es viu en el propi grup genera un 

contrast dels membres amb el defora, els 

elements i persones que es troben fora 

d’aquest petit grup, això limita el camp de 

relacions i generar una estructura de 

seguretat per als individus del grup. La 

identitat del grup també dóna la possibilitat 

tot sovint que aquest sigui governable pel 

que fa a les decisions i realitzacions 

d’activitats, com també en la resolució dels 

conflictes interns que puguin tenir. Per últim, 

el petit grup sovint acostuma a tenir formes 

de suport com símbols i llenguatge propi que 

reforça la seguretat i identitat d’aquest, com 

també dels seus membres. ‘’ (Ed- Lleure/ 

Petit grup- Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Una mica aquesta figura de moderadors 

també és la que es dóna en els conflictes, ja 
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entenien, no sabien desxifrar que era el que 

portaven a l’esquena, no se sentien gaire bé. 

En el grup de nens en canvi, alguns van 

aprofitar per desfogar-se i ho exageraven 

molt, fins al punt que dos dels nens van 

acabar agredint-se i les monitores van haver 

d’intervenir, i un d’ells es va quedar aïllat 

voluntàriament fins que van venir els pares 

sense verbalitzar que és el que sentia.’’ [P6] 

 
 
Manca d’acceptació de les crítiques i 
falta de gestió de les emocions 
 
 
 
 
 

que davant d’aquests la presència de 

monitors i animadors pot ajudar a resoldre 

conflictes que en el joc lliure quedarien a 

l’aire o podrien fer concloure el joc, i 

conseqüentment ampliar el ventall de 

solucions que es poden trobar davant 

d’aquest.’’(Ed. Lleure/ Activitats- Joaquim 

Franch) 

 

 

Activitats ‘’En petit comitè les monitores abans de 

començar m’expliquen que l’activitat d’avui 

tractarà sobre el bullying i les diferents 

formes de comunicar-nos que poden generar 

que els altres es sentint malament, ja que 

han pogut detectar que en aquest grup es fan 

molts petits grups i a vegades alguns joves 

queden a un costat, per això volen abordar-

ho des del cau. ‘’[P1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats pensades en les necessitats 

que sorgeixen del propi grup. 

Individualitzades pel grup en qüestió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’També parla sobre una educació que 

s’enfoca cap a la consicència de la 

responsabilitat en una societat lliure, amb 

competències de comprensió, tolerància i 

igualtat, com també es tracta la natura i la 

incidència que aquesta té en l’entorn de 

l’infant.’’ (Dret a l’educació) 

 

‘’Les propostes que vinguin des del marc 

institucional on es duu a terme la proposta 

han de vetllar perquè els joves puguin sentir-

se part de la col·lectivitat. Alhora que 

aquestes han de partir de les realitats dels 

joves que es troben implicats’’ (Ed. Lleure- 

Joaquim Franch 

 

‘’Les relacions interpersonals són un dels 

pilars que constitueixen el que és l’educació 

en el lleure, aquestes esdevenen com a 

essencials per als processos educatius que es 

donen.’’ (Ed. Lleure- Joaquim Franch) 

‘’la composició dels grups, pot ser un 

conflicte quan els propis joves escullen 

sempre el petit grup ja que involuntàriament 

es poden reproduir certs mecanismes 

presents en la nostra societat que generin 
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‘’Una vegada tots reunits se’ls hi explica 

una mica el que es farà avui, i aprofiten per 

presentar-me tot fent una ronda de noms i 

explicant que vinc de la Universitat i són 

monitora de l’Agrupament Escolta Ce jove. 

Seguidament es fa una llarga fila amb tots 

els joves i es fa un triatge de grups a partir 

de la tècnica 1-2-1-2, una vegada els grups 

estant fets es separen en dues zones 

diferents per poder treballar separadament.’’ 

[P2] 

 

‘’A cada grup se’ls hi reparteix 20 pals de 

fusta prims i 10 núvols de llaminadura i 

se’ls hi comunica que en un temps de 10 

minuts han d’aconseguir construir la torre 

més alta per guanyar a l’altra equip.’’[P3] 

 

‘’Els infants no ho saben, però és una 

activitat per treballar els reforços positius i 

negatius, de manera que un dels grups les 

monitores que els acompanyaran els hi faran 

reforços positius i l’altra equip 

contràriament seran les monitores que els hi 

faran reforços negatius. L’activitat comença 

i primer me’n vaig al grup dels reforços 

negatius, on les monitores fan servir frases 

com ‘’no ho esteu fent pas bé això’’, ‘’així 

no guanyareu pas’’, ‘’a part de ser la torre 

més alta hauria de ser maca també’’.  [P3] 

 

 

 

 

 

 

En activitat dirigida els monitors 

incideixen en la organització dels 

grups per fomentar la relació de tots 

els joves amb els joves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desigualtats entre els membres que formen 

part del gran grup’’ (Ed- Lleure/ Petit grup- 

Joaquim Franch) 

 

‘’L’autor diu que per poder realitzar aquesta 

transformació de les activitats s’han de 

produir tres canvis importants: 1. 

Personalització de l’ensenyament: ajustar els 

continguts a la diversitat de l’alumnat. 2. 

Autonomia dels alumnes: que els infants 

aprenguin a aprendre. 3. La estructurització 

cooperativa de l’aprenentatge: que l’equip de 

treball aprengui a ensenyar-se.’’ (Ed. 

Inclusiva/ Treball Cooperatiu/ P. Pujolàs) 

 

‘’Ara bé, partir dràsticament del criteri dels 

animadors també ens pot dur a perdre 

l’essència del petit grup, és per això que ens 

anima a trobar les sinèrgies que equilibrin el 

benestar dels joves en els petits grups que es 

creïn per treballar, com també l’equilibri 

adient per poder dur a la pràctica les 

intencionalitats educatives.’’ (Ed- Lleure/ 

Petit grup- Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’espai on es dugui a terme la proposta ha 

de poder tenir una previsió de les situacions 

que es puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats que es 
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‘’Em dirigeixo al grup dels reforços positius 

i l’actitud dels joves és una altra, van fent i 

malgrat estan preocupats perquè la torre 

pugui aguantar quan els hi donen missatges 

positius sembla que es motiven una mica 

més i van elaborant ràpidament la seva 

torre.’’[P3] 

 

‘’En finalitzar el temps un dels nens serveix 

com a metro i mesura les dues torres, la 

conclusió és que el grup dels reforços 

positius és el que ha fet la torre més alta i 

més estable, mentre que el dels reforços 

negatius ha acabat fent una torre però no 

tant alta ni tant estable.’’ [P3] 

 

‘’Per fer una recollida de la dinàmica fem 

una rotllana i el primer que se’ls hi demana 

a tots els infants és ‘’com us heu sentit?’’, 

aleshores, tots els joves que formaven part 

de l’equip de reforços negatius alcen la mà 

per explicar que ‘’s’han sentit malament’’, 

‘’tenien la sensació que les monitores els 

criticaven’’, ‘’sentien molèstia pels 

comentaris que feien’’, ‘’es sentien 

nerviosos i amb pressió per fer-ho bé i tot i 

així semblava que no s’ensortien’’. L’equip 

guanyador amb certa sorpresa sobre com ho 

havien viscut els altres, expliquen que ells 

sabien sentit confortats, recolzat per les 

monitores i fins i tot quan semblava que no 

ho aconseguirien els animaven. Tots plegats 

sorpresos comencen a preguntar si era 

expressament, i les monitores expliquen 

quina era la finalitat de la dinàmica i lo 

important que era poder veure que és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoltisme com a recurs generador 

d’espais on els infants i joves es 

puguin expressar lliurament i 

reflexionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realitzin i l’anàlisi d’allò que viuen.’’ (Ed. 

Lleure- Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Les activitats que es presenten des de 

l’educació en el lleure estan caracteritzades 

per aquests diferents trets, en termes 

generals, permeten ser un espai on l’individu 

i el grup es pugui expressar; faciliten les 

formes de relació internes i externes del 

propi grup; permeten que es puguin 

manipular els aprenentatges perquè resultin 

significatius pels joves. ‘’ (Educació en el 

lleure/ Activitats/ Joaquim Franch) 

 

‘’L’entitat vetlla perquè les experiències 

educatives siguin profundes i globals en la 

vivència dels infants.’’ (Ed. Lleure- Joaquim 

Franch) 

 

‘’L’educació en el lleure doncs acaba cercant 

la manera de poder trobar les sinèrgies entre 

el tipus d’activitat que el caracteritza i els 

interessos dels joves perquè puguin donar-se 
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important tractar bé als altres per tal que es 

sentin bé i les coses que facin els hi puguin 

sortir bé.’’ [P3] 

 

‘’ Aleshores obren un espai per si algú vol 

comentar alguna cosa més, i un dels joves 

que potser és el que menys vinculat està als 

petits grups que he pogut anar observant 

explica que ‘’s’ha de respectar als altres, i 

fer-los sentir bé, no deixar a ningú de costat 

i no fer bullying’’, dient la paraula en la que 

estava inspirada l’activitat sense que les 

monitores ho haguessin esmentat.’’ [P3] 

 

‘’Seguidament, es van disposar a fer la 

següent activitat, el cementiri un joc de 

córrer i estratègia on dos equips separats en 

diferents camps han d’intentar matar el 

màxim de persones de l’altra equip 

mitjançant el llançament d’una pilota. Es 

proposa el joc amb una certa peculiaritat, 

‘’ha de tenir una princesa’’ la qual tot 

l’equip ha de protegir perquè si la toquen a 

ella tot l’equip està eliminat i s’acaba el 

joc.’’ [P4] 

‘’L’equip que anteriorment havia perdut, fa 

trampes molt dissimuladament ja que 

primer trien una princesa i a mig joc la 

canvien i finalment aconsegueixen guanyar. 

Mentre es va desenvolupant el joc una de 

les monitores aprofita per dir a cada jove a 

la orella una informació per el proper joc. 

Finalment quan acaba el joc del cementiri 

no es fa cap recull del joc i es passa 

seguidament a l’altra.’’ [P4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinculació de jocs tradicionals amb 

continguts a treballar sobre les 

necessitats del grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprenentatges significatius juntament amb 

una vinculació i interpretació de la seva 

realitat’’ (Ed. Lleure/ Activitats/ J. Franch) 

 

‘’La metodologia cooperativa promou la 

interacció simètrica entre iguals, que es 

considera tant important com la relació 

asimètrica entre educand i educand. La 

interecció entre iguals heterogenis enforteix 

l’aprenentatge’’ (Ed. Inclusiva/ Treball 

Cooperatiu/ Pere Pujolàs) 

 

‘’Susan Bray Stainback (2001) fa constar  

que l’educació inclusiva ha d’incloure 

pràctiques on tothom i en tots els aspectes hi 

tinguin cabuda i no sols això sinó que en 

aquestes pràctiques les persones es sentint 

respectades, realitzades i contribuents en la 

societat.’’ (Educació Inclusiva) 
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‘’Tothom fa una rotllana i a cada un se li ha 

dit un animal al qual ha de representar, tots 

els infants van fent el seu animal i més o 

menys entre el primer i tercer intent el grup 

encerta quin animal està representant. El 

que la monitora havia estat dient al grup en 

el joc anterior era que quan un participant 

en concret, el nen que més dificultats de 

relació té, representés el seu animal ningú 

ho digues fins que no ho diguessin tots junts 

i fessin veure com si no ho sabessin. Així 

ho van fer, va ser un dels darrers infants en 

imitar el seu animal i quan ho va fer van dir 

quasi tots els animals menys la gamba, i ja 

quan el jove ho havia imitat diverses 

vegades tots a l’hora van cridar 

‘’gamba!’’.[P5] 

 

‘’Per a la última activitat es manté la 

rotllana i a cada infant se li enganxa un 

post-it a l’esquena amb frases com ‘’mira’m 

malament’’, ‘’quan et parli no em miris a la 

cara’’, ‘’crida’m per dir-me les coses’’, 

‘’crítica els meus pantalons’’, ‘’riu del meu 

cabell’’. Primer cada un passava per davant 

de tot el grup ensenyant el que posava a la 

seva esquena,  i seguidament tornava a 

passar i quan intentava parlar amb els seus 

companys ells reaccionaven de la manera 

que posava el post-it.‘’[P6] 

 

 

‘’Per últim les monitores van fer un recull 

ràpid de l’activitat (per falta de temps) on la 

idea general que van exposar va ser que a 

ningú li agradava sentir-se tractat així i que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Tenint present que un projecte o una 

activitat té com a fites que el grup es pugui 

expressar des de la seva essència, es pugui 

contrastar amb el món real i es realitzi.’’ 

 

‘’En l’educació inclusiva no hi ha cabuda per 

la discriminació de cap tipus envers les 

diferències que es poden presentar entre els 
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s’havia d’intentar evitar, ja que en la seva 

pròpia pell havien pogut veure com es 

podien sentir els altres.’’ [P6] 

individus, amb la finalitat així de garantir el 

dret de l’educació per a tots i a totes.’’ (Ed. 

Inclusiva) 

 

 

Sistemes de 
suport 

    

Relacions amb 
l’entorn 

    

Composició del 
grup 

‘’El grup amb el qual realitzem la 

observació és la unitat de Llops i Daines, els 

quals realitzen 3r, 4t i 5é de primària. El 

grup el trobem compost per un nombre de 

set nens i dotze nenes.’’[P1] 

 

La diversitat de joves amb condicions 

de vulnerabilitat o condicions 

especials no és equitativa a la de joves 

sense mancances socioeconòmiques/ 

discapacitat, etc. 
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Observació Agrupament A3 

 

[1] En arribar al carrer dels Artesans, 5, que antigament que anys enrere era una escola 

de FP pugem per unes escales de pedra a una espècie de entrada a l’aire lliure prèvia a 

l’entrada de l’edifici. Just en aquesta entrada trobem al grup de joves de la unitat de 

Ràngers i Noies Guies, grup compost per 22 joves aquella tarda, tot i que en figuren 34 

afiliats a la demarcació.  

[2] Com a tret característic del grup destaquem que està compost per joves de 6é de 

primària a 2n d’ESO, de manera que les edats que trobàvem presents oscil·laven entre 

els 12 i 14 anys aproximadament. A primer cop d’ull es pot observar un grup mixta 

bastant ben compensat pel que fa a la perspectiva de gènere, fent recompte comptem 

amb 12 nens i 10 nenes, les monitores, que en són tres i totes noies, ens expliquen que la 

majoria viuen a la població de Torelló i tots tenen companys al cau que van al seu 

Institut, tret d’una jove que ve exclusivament d’Alpens i un jove del poble que va a una 

escola  Waldorf. Destaquem també com a característica del grup que hi ha dos joves que 

han passat per un procés d’adopció convivint amb famílies de nacionalitat catalana, un 

d’ells es la jove d’Alpens que hem comentat. D’altra banda també hi ha dos joves que 

provenen d’una família que ha realitzat un procés migratori des de Països de Sud 

Amèrica, i desconeixem si els joves també o tenen la nacionalitat espanyola. 

[3] Al inici del cau comença a la porta d’entrada on tots els joves es posen els davantals 

que han hagut de portar de casa per poder realitzar l’activitat, mentre interactuen i riuen 

entre ells i juntament amb les monitores comentant quina serà l’activitat que es farà i els 

davantals que porten. Abans d’entrar les monitores es col·loquen a dalt de les escales 

prèvies a l’entrada (no les mateixes que abans, unes altres) i expliquen que l’activitat 

que es realitzarà serà el ‘’Màster Fresh’’, un assimilació del programa Màster Cheff, 

adaptant al títol a codis del llenguatge propi del grup. Seguidament es demana que d’un 

en un vagin entrant fent un pas especial amb el seu davantal. Els joves entren d’un en un 

fins a l’espai que correspon a la unitat, pujant prèviament per les escales.  

[4] En entrar a dins de l’edifici on es realitzen les sessions de cau, podem observar un 

espai molt ampli i molt gran. Passadissos amples, portes més grans de la mida 

estàndard, a dins cap tipus d’obstacle arquitectònic que pugui impedir la mobilitat. Hi 
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ha una sala per cada unitat: Castors i Llúdrigues, Llops i Daines, Isards i Gasel·les, 

Ràngers i Noies Guies, Pioners i Caravel·les i Trucs.  

[5] Ens dirigim a la sala corresponent a Ràngers i Noies Guies que ens rep amb un 

castell corresponent a l’eix cronològic (com expliquen les monitores) que estan seguint 

enguany sobre la història de Torellò ja que consta en uns antics documents que un 

possible nom que podia tenir la població prèviament a Sant Feliu de Torelló és Castro 

Cirvianum, nom llatí que significava castell de Cervià. 

[6] Una vegada a la sala tots els joves seuen en rotllana repartits per la sala sobre uns 

bancs que l’envolten per qüestió d’afinitats, les caps seuen just en el punt mig des d’on 

s’han separat els dos grups a ambdós extrems de la sala. Expliquen quina serà l’activitat 

d’avui, un concurs de cuina on finalment es valorarà: el gust, la originalitat, la 

presentació i l’alçada del plat. Aprofiten per explicar que jo sóc una estudiant de cuina 

que formaré part del jurat que degustarà els plats, ja que la meva presència despunta una 

mica en el grup.  

[7] Seguidament cal formar els grups amb els que es realitzaran les activitats, la majoria 

de joves comencen a demanar poder-los fer ells mateixos per així ajuntar-se amb els 

seus companys, tret del jove que no comparteix centre educatiu formal amb la resta de 

companys i va a una escola alternativa, la Waldorf, que demana fer-ho per Clickat un 

sistema de petit grup que ja estan fets des del primer dia amb el que acostumen a 

treballar sovint. Les monitores aclareixen que els grups es faran a partir de les Clickat’s, 

i comencen a llegir els membres de cada grup mentre els joves es van col·locant per 

grups repartits per l’espai.  

[8] Quan comença pròpiament l’activitat s’explica que el primer que han de fer es 

buscar per tot l’edifici el material que necessitaran per realitzar l’activitat, fan el compte 

enrere i tots els grups surten corrents a buscar material. Mentre les monitores aprofiten 

per preparar les taules on els grups cuinaran i ajudar-los a trobar el material. 

[9] En tornar es col·loquen per grups a les taules i un fet a destacar es que hi ha grups 

que han trobat més materials que d’altres, de manera que se’ls hi dóna un espai per 

realitzar intercanvis i negociar, recordant verbalment que és important compartir perquè 

tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Aquestes negociacions acaben fent que 

dos grups es fusionin i en creïn un de més grans i que alguns grups s’intercanviïn 
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materials per tenir una mica de tot i ja comenci cada grup a idear quines són les 

primeres idees per crear el plat.  

[10] Durant aquest espai observo habilitats dels joves i les joves pel que fa a les 

relacions i estratègies de negociació. Un dels grups tenien sols un material alimentari 

(pa de motlle) i en un primer moment no se’ls hi acudia una manera de negociar per 

obtenir més aliments i poder realitzar l’activitat, en aquest moment una de les monitores 

s’hi acosta per donar-los-hi alguna idea i sols una jove del grup es mou pels altres grups 

per poder aconseguir més aliments. La reacció dels altres infants és diversa, per una 

banda un grup ja està elaborant el berenar i els hi donen allò que preveuen que no 

necessitaran. Un altre grup primer els hi diu que no volen compartir però després d’un 

dels recordatoris de les monitores els hi donen algun material. El grup de nou persones 

que s’ha fusionat els hi dóna un pot de Nocilla que els hi resta però justifica que no 

poden donar més coses perquè són molts i no en tindran prou. 

[11] Es dóna el tret de sortida de l’activitat i podem veure que el grup de més 

components de joves és el que millor és coordina, però observem que hi ha uns líders 

que van ideant i creant, d’altres queden a l’expectativa del que s’està fent i altres van 

fent pel seu propi compte. El grup del mig observem que és la mateixa jove que ha cedit 

a negociar més aliments qui proposa com s’ha de fer i els altres van elaborant, és un 

grup compost per dues noies i dos nois, no interactuen massa més enllà del que és 

l’activitat. Un dels darrers grups el veiem compost per tres nenes i un nen, són sobretot 

les nenes i concretament dues – que sembla que tenen prou afinitat- les que van fent i 

dissenyant el plat, el nen sembla estar més dispers de l’activitat, però les seves 

propostes són ben rebudes. Per últim queda un grup compost per dos nens i una nena els 

quals dóna la sensació que s’avenen bastant ja que a l’hora de realitzar l’activitat 

comparteixen moltes bromes i riuen, i aviat queda l’activitat en un segon plat per poder 

parlar i comentar altres coses fora de l’activitat.  

[12] Quan van acabant de fer el plat les monitores els hi donen un full on han de fer la 

recepta: posar-li un nom, escriure els ingredients, la preparació i fer-ne un dibuix. 

Aquesta part de l’activitat podem veure que en el grup gran ja hi ha joves que s’hi 

desentenen i aquells que han estat més implicats són qui ho redacta. En el grup del mig 

torna a ser la mateixa jove la que ho fa, aquesta vegada acompanyada de l’altra noia del 

grup i després ho comenta amb els seus companys, els quals ja no estaven amb el grup 
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sinó que havien anat a parlar amb altres amics que es trobaven en altres grups. Pel que 

fa als darrers grups, el grup de dos nois i una noia ho fan conjuntament, en la mateixa 

línia en la que han realitzat l’activitat i el grup de noies i un noi ho fan conjuntament.  

[13] Seguidament, es fan les presentacions dels plats on podem observar que alguns 

joves aprofiten per seure amb els seus amics i no amb els seus company de grup. El 

primer grup el porten decorat amb globus plens de cargolines de xocolata i hi posen una 

música de fons amb el mòbil per presentar-lo. Entre tres el porten i fan explotar els 

globus i seguidament una jove en fa l’explicació, joves dels que més s’havien implicat. 

Així ho fa cada grup amb la presentació que havien pensat. Destacar que tots els joves 

en posar els ingredients sense cap pauta prèvia ho fan de manera original inventant-se 

característiques dels aliments com per exemple ‘’Nocilla sense oli de palma’’, ‘’bananes 

de la illa de canàries’’, etc. 

[14] Després de totes les presentacions les monitores s’apropen per provar cada plat i 

seguidament surten a fer el veredicte. Valoren els plats amb els següents ítems: 

presentació, originalitat, gust i alçada, pensant en la puntuació de manera que sigui real, 

per exemple donant la màxima puntuació al més gustós o al més ben presentat, però 

buscant la manera de que la puntuació quedi equitativa i no hi hagi molta diferència 

entre els diferents grups. Es fa el traspàs als grups de la puntuació, començant per el 

quart lloc i per últim dient el guanyador i en funció de la puntuació obtinguda els hi 

donen unes monedes (fitxes del joc de taula el parxís) a cada Clicka’t. Aquestes 

monedes són la manera que tenen de premiar les activitats que van fent al llarg del curs 

per al final donar-li un premi al equip que més en tingui, el qual encara no ho saben, 

però ho faran amb el tancament de campaments, tot lligant-ho amb l’eix d’animació. 

Aprofiten per idealitzar quin podria ser el premi o recompensa que van guanyant amb 

les monedes i juntament amb una monitora miren una pluja d’idees que hi ha penjada a 

la paret amb un seguit de propostes que van realitzar a principi de curs, tot aprofitant per 

assenyalar quines activitats han realitzat i quines tenen pendents, com per exemple fer 

un ball i un himne propi de la unitat’’ 

[15] Finalment, se’ls hi dóna temps lliure fins que els vinguin a buscar els pares i sortim 

a fora on ha començat l’activitat. 
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Categorització Observació Agrupament A3 

Categoria Observació Interpretació Referències teòriques Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

    

Espais ‘’una escola de FP pugem per unes escales 

de pedra a una espècie de entrada a l’aire 

lliure prèvia a l’entrada de l’edifici.’’ [P1] 

 

‘’ Seguidament es demana que d’un en un 

vagin entrant fent un pas especial amb el 

seu davantal.’’ [P3] 

 

‘’ En entrar a dins de l’edifici on es 

realitzen les sessions de cau, podem 

observar un espai molt ampli i molt gran. 

Passadissos amples, portes més grans de la 

mida estàndard, a dins cap tipus d’obstacle 

arquitectònic que pugui impedir la 

mobilitat. Hi ha una sala per cada unitat: 

Castors i Llúdrigues, Llops i Daines, Isards 

i Gasel·les, Ràngers i Noies Guies, Pioners i 

Caravel·les i Trucs.’’ [P4] 

 

`` Ens dirigim a la sala corresponent a 

Ràngers i Noies Guies que ens rep amb un 

castell corresponent a l’eix cronològic’’ 

[P5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absència de barreres arquitectòniques, 

local cedit per l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’espai on es dugui a terme la proposta ha 

de poder tenir una previsió de les situacions 

que es puguin generar a tres nivells: les 

relacions que es creïn, les activitats que es 

realitzin i l’anàlisi d’allò que viuen.’’ 

Joaquim Franch 

 

Relacions Relacions Infants & Infants 

 

‘’ mentre interactuen i riuen entre ells i 

juntament amb les monitores comentant 

quina serà l’activitat que es farà i els 

davantals que porten.’’ [P3] 

 

‘’ Una vegada a la sala tots els joves seuen 

en rotllana repartits per la sala sobre uns 

 

 

 

 

 

 

 

Escoltisme com a espai on fomentar i 

desenvolupar les relacions d’amistat 

 

 

‘’Les relacions interpersonals són un dels 

pilars que constitueixen el que és l’educació 

en el lleure, aquestes esdevenen com a 

essencials per als processos educatius que es 

donen.’’ (Ed. Lleure, Joaquim Franch) 

 

‘’el sentiment de pertinença en un grup 
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bancs que l’envolten per qüestió 

d’afinitats’’ [P6] 

 

 

 

 

 

 

‘’Aquestes negociacions acaben fent que 

dos grups es fusionin i en creïn un de més 

grans i que alguns grups s’intercanviïn 

materials per tenir una mica de tot i ja 

comenci cada grup a idear quines són les 

primeres idees per crear el plat.‘’ [P9] 

 

‘’La reacció dels altres infants és diversa, 

per una banda un grup ja està elaborant el 

berenar i els hi donen allò que preveuen que 

no necessitaran. Un altre grup primer els hi 

diu que no volen compartir però després 

d’un dels recordatoris de les monitores els 

hi donen algun material. El grup de nou 

persones que s’ha fusionat els hi dóna un 

pot de Nocilla que els hi resta però justifica 

que no poden donar més coses perquè són 

molts i no en tindran prou.’’ [P1] 

 

‘’ Es dóna el tret de sortida de l’activitat i 

podem veure que el grup de més 

components de joves és el que millor és 

coordina, però observem que hi ha uns 

líders que van ideant i creant, d’altres 

queden a l’expectativa del que s’està fent i 

altres van fent pel seu propi compte. El grup 

del mig observem que és la mateixa jove 

que ha cedit a negociar més aliments qui 

que sorgeixen entre els nens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoltisme com a espai on posar en 

pràctiques habilitats socials i de 

comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorgeixen organitzacions 

governamentals internes en cada grup 

d’infants de manera inevitable. 

 

 

 

 

 

 

rebutja les possibles discriminacions i rebuig 

a les diferències entre ells, ja que el focus 

òptic des d’on es veu el grup és la unitat’’ 

(Ed. Inclusiva; metodologies que fomenten 

l’ed. Inclusiva- Gigarenco de Efren 

Carbonell) 

 

 

 

‘’aquelles persones que formen part d’un 

grup on es dóna l’educació en el lleure, hi 

són perquè volen ser-hi, de la mateixa 

manera que es relacionen entre ells perquè 

accepten aquesta relació’’ (Ed. Lleure, 

Joaquim Franch) 

 

 

‘’Les regles del joc sorgirien d’un marc 

institucional treballat prèviament on sortirien 

valors com el de ‘’compartir’’, es podrien 

preveure perquè aquestes s’ajustessin als 

desitjos de tots els joves i no sols d’alguns i 

els acords arribats entre els nens tindrien 

possibilitat de ser més consistents per haver 

passat per supervisió d’un adult.’’ 

(Activitats, Joaquim Franch) 

 

 

‘’La identitat del grup també dóna la 

possibilitat tot sovint que aquest sigui 

governable pel que fa a les decisions i 

realitzacions d’activitats, com també en la 

resolució dels conflictes interns que puguin 

tenir.’’ (El petit grup, Joaquim Franch) 

 

‘’La organització dels grups també és un 
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proposa com s’ha de fer i els altres van 

elaborant, és un grup compost per dues 

noies i dos nois, no interactuen massa més 

enllà del que és l’activitat. Un dels darrers 

grups el veiem compost per tres nenes i un 

nen, són sobretot les nenes i concretament 

dues – que sembla que tenen prou afinitat- 

les que van fent i dissenyant el plat, el nen 

sembla estar més dispers de l’activitat, però 

les seves propostes són ben rebudes. Per 

últim queda un grup compost per dos nens i 

una nena els quals dóna la sensació que 

s’avenen bastant ja que a l’hora de realitzar 

l’activitat comparteixen moltes bromes i 

riuen, i aviat queda l’activitat en un segon 

plat per poder parlar i comentar altres coses 

fora de l’activitat.’’ [P11] 

 

‘’ En el grup del mig torna a ser la mateixa 

jove la que ho fa, aquesta vegada 

acompanyada de l’altra noia del grup i 

després ho comenta amb els seus companys, 

els quals ja no estaven amb el grup sinó que 

havien anat a parlar amb altres amics que es 

trobaven en altres grups. Pel que fa als 

darrers grups, el grup de dos nois i una noia 

ho fan conjuntament, en la mateixa línia en 

la que han realitzat l’activitat i el grup de 

noies i un noi ho fan conjuntament.’’ [P12] 

 

‘’on podem observar que alguns joves 

aprofiten per seure amb els seus amics i no 

amb els seus company de grup.’’[P13] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conflicte a atendre, que dependrà de 

diferents variants, el cas es que en la mà del 

dinamitzador caurà la responsabilitat de 

preveure si es permet als joves que 

decideixin la seva pròpia organització 

deixant que genuïnament es generi 

l’estructura organitzativa. O bé, establir una 

criteris generals d’organització per a tots els 

petits grups igual de manera que la posada 

en comú en el gran grup pugui ser més àgil i 

productiva.’’ (Petit grup, Joaquim Franch) 
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Relacions Infants & Caps 

 

‘’Abans d’entrar les monitores es 

col·loquen a dalt de les escales prèvies a 

l’entrada (no les mateixes que abans, unes 

altres) i expliquen que l’activitat que es 

realitzarà serà el ‘’Màster Fresh’’[P3] 

 

‘’ les caps seuen just en el punt mig des 

d’on s’han separat els dos grups a ambdós 

extrems de la sala’’ [P6] 

 

 

 

 

 

 

‘’ se’ls hi dóna un espai per realitzar 

intercanvis i negociar, recordant verbalment 

que és important compartir perquè tothom 

pugui tenir les mateixes oportunitats.’’ [P9] 

 

‘’en aquest moment una de les monitores 

s’hi acosta per donar-los-hi alguna idea i 

sols una jove del grup es mou pels altres 

grups per poder aconseguir més aliments.’’ 

[P10] 

 

 

 

 

 

 

Diferenciació de rols entre caps i 

joves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funció del monitor com a suport i 

oferidor d’eines i recursos perquè 

l’activitat es pugui dur a terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Una mica aquesta figura de moderadors 

també és la que es dóna en els conflictes, ja 

que davant d’aquests la presència de 

monitors i animadors pot ajudar a resoldre 

conflictes que en el joc lliure quedarien a 

l’aire o podrien fer concloure el joc, i 

conseqüentment ampliar el ventall de 

solucions que es poden trobar davant 

d’aquest.’’ (Activitats, Joaquim Franch) 

 

 

‘’La funció dels monitors i animadors doncs, 

pel que fa a la qüestió de les activitats, és de 

suport, la d’oferir els recursos i ajudar a la 

gestió d’aquesta perquè es pugui dur a terme, 

afegint-hi una finalitat educativa.’’ 

(Activitats, Joaquim Franch) 

 

‘’les activitats i projectes els límits es veuen 

intervinguts pels monitors, no provenen dels 

propis nens com passaria amb el temps 

lliure, i això pot ajudar a generar un espai on 

els joves puguin superar les seves habilitats, 

puguin millorar la comunicació’’ (Activitats, 

Joaquim Franch) 
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Activitats ‘’l’activitat que es realitzarà serà el ‘’Màster 

Fresh’’, un assimilació del programa Màster 

Cheff, adaptant al títol a codis del 

llenguatge propi del grup. Seguidament es 

demana que d’un en un vagin entrant fent 

un pas especial amb el seu davantal.’’ [P3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’ Expliquen quina serà l’activitat d’avui, un 

concurs de cuina on finalment es valorarà: 

el gust, la originalitat, la presentació i 

l’alçada del plat.’’ [P6] 

 

 

 

`` Quan comença pròpiament l’activitat 

s’explica que el primer que han de fer es 

buscar per tot l’edifici el material que 

necessitaran per realitzar l’activitat, fan el 

compte enrere i tots els grups surten 

corrents a buscar material. Mentre les 

monitores aprofiten per preparar les taules 

on els grups cuinaran i ajudar-los a trobar el 

El llenguatge intern del gran grup crea 

sentiment de pertinença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat no adaptada, no hi ha 

alumnes amb NEE 

 

 

 

 

 

 

‘’El lleure no pot instituir-se per decret, 

conseqüentment perdria la seva essència. Les 

propostes que es realitzen poden recollir-se 

de fonts externes, però aquest demana que la 

institució o entitat on es realitzi creí un 

sentiment de pertinença i/o col·lectivitat des 

d’o els joves implicats puguin contrastar-se i 

puguin sentir-se identificats amb la 

proposta.’’ Joaquim Franch 

 

‘’El projectes i continguts a tractar sorgeixen 

dels propis joves, dels seus interessos i 

motivacions, ja bé siguin proposats per ells o 

pensats i plantejats per a ells. Implícit en 

aquest punt trobem que tanmateix 

l’expressió i el llenguatge a partir del qual 

s’elaboren els projectes, també pertany als 

propis joves.’’  

(E. Lleure- Entitats, Joaquim Franch) 

 

 

 

‘’La consonància d’aquests factors ha de 

possibilitar que els joves a través de les 

activitats puguin manipular, explorar i 

transformar la realitat en la que es troben’’ 

(Ed. Lleure, Joaquim Franch) 

 

 

‘’Les activitats que es presenten des de 

l’educació en el lleure estan caracteritzades 

per aquests diferents trets, en termes 

generals, permeten ser un espai on l’individu 

i el grup es pugui expressar; faciliten les 
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material.`` [P8] 

 

 

`` En tornar es col·loquen per grups a les 

taules i un fet a destacar es que hi ha grups 

que han trobat més materials que d’altres`` 

[P9] 

 

‘’Quan van acabant de fer el plat les 

monitores els hi donen un full on han de fer 

la recepta: posar-li un nom, escriure els 

ingredients, la preparació i fer-ne un dibuix. 

Aquesta part de l’activitat podem veure que 

en el grup gran ja hi ha joves que s’hi 

desentenen i aquells que han estat més 

implicats són qui ho redacta.’’ [P12] 

 

 

 

 

‘’ Seguidament, es fan les presentacions 

dels plats’’ [P13] 

 

 

 

 

‘’El primer grup el porten decorat amb 

globus plens de cargolines de xocolata i hi 

posen una música de fons amb el mòbil per 

presentar-lo. Entre tres el porten i fan 

explotar els globus i seguidament una jove 

en fa l’explicació, joves dels que més 

s’havien implicat. Així ho fa cada grup amb 

la presentació que havien pensat. Destacar 

que tots els joves en posar els ingredients 

sense cap pauta prèvia ho fan de manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai de lleure com a espai on 

aprendre habilitats socials i 

quotidianes, d’una manera vivencial i 

basada en la pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibertat per realitzar les activitats, 

tret de la pautes generals, dóna peu a 

l’expressió i aprenentatge lliure dels 

infants i joves. 

 

 

 

 

 

formes de relació internes i externes del 

propi grup; permeten que es puguin 

manipular els aprenentatges perquè resultin 

significatius pels joves. ‘’ (Les activitats, 

Joaquim Franch) 

 

 

 

 

 

‘’El treball cooperatiu al qual fa referència 

ha de tenir el mateix objectiu per a tot 

l’alumnat, on es puguin abordar 

competències bàsiques i socials que no s’han 

pogut trobar en el model competitiu 

individualista. Alguns exemples d’aquestes 

competències podrien ser l’expressió, 

l’argumentació i la interpretació de 

pensaments, sentiments i fets.’’ 

(Metodologies ed. Inclusiva- Treball 

Cooperatiu- Pere Pujolàs) 

 

 

‘’Tenint present que un projecte o una 

activitat té com a fites que el grup es pugui 

expressar des de la seva essència, es pugui 

contrastar amb el món real i es realitzi.’’ 

(Activitat, Joaquim Franch)  

 

‘’Les propostes que vinguin des del marc 

institucional on es duu a terme la proposta 

han de vetllar perquè els joves puguin sentir-

se part de la col·lectivitat. Alhora que 

aquestes han de partir de les realitats dels 

joves que es troben implicats.’’( Ed. Lleure, 

Joaquim Franch) 
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original inventant-se característiques dels 

aliments com per exemple ‘’Nocilla sense 

oli de palma’’, ‘’bananes de la illa de 

canàries’’, etc.’’ [P13] 

 

‘’Després de totes les presentacions les 

monitores s’apropen per provar cada plat i 

seguidament surten a fer el veredicte. 

Valoren els plats amb els següents ítems: 

presentació, originalitat, gust i alçada, 

pensant en la puntuació de manera que sigui 

real, per exemple donant la màxima 

puntuació al més gustós o al més ben 

presentat, però buscant la manera de que la 

puntuació quedi equitativa i no hi hagi 

molta diferència entre els diferents grups. 

Es fa el traspàs als grups de la puntuació, 

començant per el quart lloc i per últim dient 

el guanyador i en funció de la puntuació 

obtinguda els hi donen unes monedes (fitxes 

del joc de taula el parxís) a cada Clicka’t. 

Aquestes monedes són la manera que tenen 

de premiar les activitats que van fent al llarg 

del curs per al final donar-li un premi al 

equip que més en tingui, el qual encara no 

ho saben, però ho faran amb el tancament 

de campaments, tot lligant-ho amb l’eix 

d’animació’’ [P14] 

 

‘’Aprofiten per idealitzar quin podria ser el 

premi o recompensa que van guanyant amb 

les monedes i juntament amb una monitora 

miren una pluja d’idees que hi ha penjada a 

la paret amb un seguit de propostes que van 

realitzar a principi de curs, tot aprofitant per 

assenyalar quines activitats han realitzat i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activitats sorgeixen dels 

interessos, manifestacions i necessitats 

dels joves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’L’educació del lleure és dels i per als 

joves.’’ Joaquim Franch 

‘’La institució que ofereix aquestes 

intervencions possibilita i facilita que els 

joves que en formen part puguin realitzar 

activitats que els hi interessin’’ (Ed. Lleure, 

Joaquim Franch) 
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quines tenen pendents, com per exemple fer 

un ball i un himne propi de la unitat’’. [P14] 

 

 

 

Sistemes de 

suport 

   Podrem veure 

sistemes de 

suport en 

l’entrevista que 

es realitza a la 

vetlladora de la 

unitat de Llops i 

Daines, ja que és 

la única unitat 

que té un infant 

amb NEE. 

Relacions amb 

l’entorn 

’a l’eix cronològic (com expliquen les 

monitores) que estan seguint enguany sobre 

la història de Torellò ja que consta en uns 

antics documents que un possible nom que 

podia tenir la població prèviament a Sant 

Feliu de Torelló és Castro Cirvianum, nom 

llatí que significava castell de Cervià.’’ [P5] 

 ‘’L’entitat en qüestió genera un espai on 

poder realitzar i participar en l’entorn 

cultural quotidià. Això es en tant que aquest 

espai permet diversificar les formes de 

participació en la cultura i actua com a 

mecanisme de diversificació.’’ (Ed. Lleure, 

Joaquim Franch) 

 

 

Composició del 

grup 

‘’Com a tret característic del grup 

destaquem que està compost per joves de 6é 

de primària a 2n d’ESO, de manera que les 

edats que trobàvem presents oscil·laven 

entre els 12 i 14 anys aproximadament. A 

primer cop d’ull es pot observar un grup 

mixta bastant ben compensat pel que fa a la 

perspectiva de gènere, fent recompte 

comptem amb 12 nens i 10 nenes, les 

monitores, que en són tres i totes noies, ens 

expliquen que la majoria viuen a la població 

de Torelló i tots tenen companys al cau que 

van al seu Institut, tret d’una jove que ve 

La diversitat de joves amb condicions 

de vulnerabilitat o condicions 

especials no és equitativa a la de joves 

sense mancances socioeconòmiques/ 

discapacitat, etc. 

‘’L’educació inclusiva és un model 

d’educació que implica que tots el grup 

d’infants, joves i/o adults, depenent l’àmbit i 

institució educativa de la que parlem, puguin 

aprendre juntament, independentment de les 

seves característiques personals, físiques, 

psíquiques, socials, culturals, de sexe, entre 

d’altres. En l’educació inclusiva no hi ha 

cabuda per la discriminació de cap tipus 

envers les diferències que es poden presentar 

entre els individus, amb la finalitat així de 

garantir el dret de l’educació per a tots i a 

totes.’’ (Ed. Inclusiva, Efren Carbonell) 
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exclusivament d’Alpens i un jove del poble 

que va a una escola  Waldorf. Destaquem 

també com a característica del grup que hi 

ha dos joves que han passat per un procés 

d’adopció convivint amb famílies de 

nacionalitat catalana, un d’ells es la jove 

d’Alpens que hem comentat. D’altra banda 

també hi ha dos joves que provenen d’una 

família que ha realitzat un procés migratori 

des de Països de Sud Amèrica, i 

desconeixem si els joves també o tenen la 

nacionalitat espanyola. ‘’[P2] 

 

 

‘’ Seguidament cal formar els grups amb els 

que es realitzaran les activitats, la majoria 

de joves comencen a demanar poder-los fer 

ells mateixos per així ajuntar-se amb els 

seus companys, tret del jove que no 

comparteix centre educatiu formal amb la 

resta de companys i va a una escola 

alternativa, la Waldorf, que demana fer-ho 

per Clickat un sistema de petit grup que ja 

estan fets des del primer dia amb el que 

acostumen a treballar sovint. Les monitores 

aclareixen que els grups es faran a partir de 

les Clickat’s, i comencen a llegir els 

membres de cada grup mentre els joves es 

van col·locant per grups repartits per 

l’espai.`` [P7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’petit grup fent referència al marc de relació 

que els propis infants i joves es construeixen, 

sense la incidència dels adults, en funció 

d’afinitats, bones relacions que s’estableixen 

i atraccions mútues o unilaterals, per 

imaginar construir i generar els seus 

projectes en conjunt.’’ (Petit grup, Joaquim 

Franch) 

 

‘’cal preveure els conflictes que ens poden 

portar a la pràctica educativa quan s’està 

incidint des d’una entitat que treballa en el 

lleure. Entre els més comuns podem trobar la 

composició dels grups, pot ser un conflicte 

quan els propis joves escullen sempre el petit 

grup ja que involuntàriament es poden 

reproduir certs mecanismes presents en la 

nostra societat que generin desigualtats entre 

els membres que formen part del gran 

grup.’’ (Petit grup, Joaquim Franch) 

 

‘’La interacció entre iguals heterogenis 

enforteix l’aprenentatge, per aquesta raó 

esmenta que la fragmentació segones les 

característiques individuals, com s’havia 

plantejat fins ara l’educació especial, pot 



219 
 

 

debilitar l’aprenentatge per als col·lectius 

membres de la comunitat que es trobin en 

algun sistema educatiu.’’ (Metodologies Ed. 

Inclusiva/ Treball Cooperatiu- Pere Pujolàs) 
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Observació Agrupament A4 

 

27 d’abril de 2019 

[P1]Arribem a l’Espai Natural de les Guilleries – Savassona, ja que l’activitat que 

observarem és una matinal que es fa el dissabte. L’espai està caracteritzat per ser un 

espai natural i muntanyós amb senders i roques que envolten un petit cim on trobem 

l’església de Sant Feliu de Savassona. Els camins que ens porten al espai on es 

realitzarà l’activitat, no són inclusius.  

[P2]Arribem a l’espai on es desenvoluparà l’activitat, es planteja fer un matí lúdic 

d’activitats com escalada i slack-line. Trobem un monitor a baix vigilant tots els 

objectes dels joves i tot el material d’escalada que ja està preparat, mentre el grup de 

joves ha pujat amb els altres tres monitors a l’església. Aprofitem aquest espai per 

realitzar l’entrevista al monitor en qüestió, mentre la resta de joves baixa del petit cim.  

[P3]Aproximadament vint minuts després comencen a arribar tots els joves, en total és 

un grup de nou persones, quatre nenes, cinc nens dues noies caps i dos nois caps, amb 

una franja d’edat de 15 a 17 any (3r ESO a 1r Bat).Tots de nacionalitat espanyola, tret 

de dues joves adoptades amb trets físics de el continent africa, i l’altra del continent 

asiàtic. Arriben i es disposen a esmorzar, primer ho fan per grups separats, però en un 

petit grup més gran hi som jo, els caps i algunes nenes, poc a poc tots els joves sense 

indicació de ningú acaben acostant-se. La primera conversa que s’entaula és el qui sóc 

jo i què hi faig allà, els hi explico una mica que estic realitzant el TFG i les 

observacions que estic realitzant, com també entrevistes. Una de les caps em comenta 

que és interessant que hagi pogut venir al Tsunami perquè hi ha en Lluc, un dels nens de 

la seva unitat que té paràlisi celebral però en aquesta sortida no ha vingut, comencem a 

parlar una mica del jove fent les primeres preguntes per entendre una mica el context. 

Observo que no hi ha cap filtre per parlar d’en Lluc i la seva realitat, fins i tot els 

mateixos joves que esmorzen al voltant també intervenen en la conversa, i sobretot 

destacaria en un moment que demano si hi ha algun tipus de vetllador quan ell ve, i la 

resposta és que no, que ni sols els caps són el suport principal, sinó que ho són els 

mateixos joves. 

[P4] Em fixo en les converses que mantenen els joves, tot començant a esmorzar una de 

les joves li comenta a una altra que porta paper de plata, i tot rient explica que ja ha 
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convençut als seus pares perquè comprin ‘’bock and rols’’, però que primer havien 

d’acabar de gastar el paper de plata que els hi quedaven. Un altra temàtica de la que es 

passa a parlar, tot parlant de la quotidianitat és sobre el sexisme, mentre tots s’esforcen 

per mantenir un llenguatge neutre i no sexista. Continuen explicant anècdotes de 

diferents viatges que han fet amb l’agrupament, i parlen dels campaments que faran 

aquest estiu.  

[P5] Mica en mica, van acabant d’esmorzar i un dels caps fa la primera prova d’escalada 

juntament amb un altre cap. Quan aquest acaba de fer-ho anima als joves i aquests d’un 

en un comencen a fer-ho. Mica en mica el grup es va fragmentant i mentre uns fan 

escalada, els altres fan proves a l’slack-line, i altres prenen el sol. Uns joves estant 

aprofitant per retratar el moment en que li faig l’entrevista al monitor, i després tornen a 

pujar corrent al cim cronometrant-se. El ritme és distés, i fluït. Es separen per grupets 

d’afinitats però aquests van convergent, fent-se i desfent.se en funció del que ve de gust 

a cada jove en cada moment.  
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Categorització Observació Agrupament A4 

Categoria Observació Interpretació Referències teòriques Comentaris 

Concepte 

d’inclusió 

‘’Observo que no hi ha cap filtre per parlar d’en Lluc i la 

seva realitat, fins i tot els mateixos joves que esmorzen al 

voltant també intervenen en la conversa, i sobretot 

destacaria en un moment que demano si hi ha algun tipus 

de vetllador quan ell ve, i la resposta és que no, que ni 

sols els caps són el suport principal, sinó que ho són els 

mateixos joves’’ [P3] 

Parlar sense filtres sobre 

l’infant amb NEE per part 

de tots els membres és un 

element de normalització, 

que afavoreix la inclusió 

‘’ L’educació inclusiva és un model 

d’educació que implica que tots el grup 

d’infants, joves i/o adults, depenent l’àmbit 

i institució educativa de la que parlem, 

puguin aprendre juntament, 

independentment de les seves 

característiques personals, físiques, 

psíquiques, socials, culturals, de sexe, entre 

d’altres.’’( Educació Inclusiva) 

 

‘’L’educació inclusiva és un tema de drets 

humans. Els alumnes amb NEE tenen dret 

a ser membres dels mateixos grups, com 

qualsevol altre nen . Una educació 

segregada, per tant, restringeix aquest dret 

i limita les possibilitats per a 

l’autorealització.’’ Carbonell, 2012 

(Educació Inclusiva) 

 

‘’La Convenció dels Drets dels Infants 

(1989, art 23.3), com també la Convenció 

sobre els drets de les persones amb 

discapacitat (2007, art. 24), ambdues 

constatades per les Nacions Unides, 

coincideixen amb que els infants amb 

necessitats especials tenen dret de gaudir a 

l’accés a l’educació’’ (Educació Inclusiva) 

 

‘’Stainback i Carbonell coincideixen en una 

idea i és que la inclusió afavoreix a la 

persona amb condició de diversitat, però 

també afavoreix a la comunitat.’’ (Inclusió 

i comunitat) 

 

Afegir aquesta 

referència a 

l’apartat de 

l’entrevista on es 

parlen dels espais: 

‘’En el preàmbul 

d’aquest decret 

també fan constar 

la necessitat 

d’adequar els 

espais educatius 

amb finalitat 

d’atendre la 

diversitat de 

l’alumnat de 

manera que es 

pugui garantir la 

igualtat 

d’oportunitats i 

l’accessibilitat a 

l’educació.’’ 

(Educació 

Inclusiva) 

 

Aquest també: 

‘’ La darrera llei 

esmentada 

comparteix amb la 

Llei 13/2014 

d’accessibilitat, 

que la 

responsabilitat 

d’una educació i 

una societat 
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inclusiva, que 

doni peu a 

l’autonomia dels 

seus membres, 

eviti la 

discriminació i 

ofereixi les 

mateixes 

oportunitats per a 

tothom, és per part 

de tots els agents 

que intervenen. ‘’ 

(Educació 

Inclusiva) 

Espais ‘’Arribem a l’Espai Natural de les Guilleries – 

Savassona’’ [P1] 

 

‘’L’espai està caracteritzat per ser un espai natural i 

muntanyós amb senders i roques que envolten un petit 

cim on trobem l’església de Sant Feliu de Savassona. Els 

camins que ens porten al espai on es realitzarà l’activitat, 

no són inclusius per a persones amb mobilitat reduïda.’’ 

[P1] 

 

Espai amb barreres 

arquitectòniques 

 En l’entrevista és 

justifica aquest 

fet. 

Relacions Relacio Infants & Infants 

 

‘’es disposen a esmorzar, primer ho fan per grups 

separats, però en un petit grup més gran hi som jo, els 

caps i algunes nenes, poc a poc tots els joves sense 

indicació de ningú acaben acostant-se.’’ [P3] 

 

‘’Em fixo en les converses que mantenen els joves, tot 

començant a esmorzar una de les joves li comenta a una 

altra que porta paper de plata, i tot rient explica que ja ha 

convençut als seus pares perquè comprin ‘’bock and 

rols’’, però que primer havien d’acabar de gastar el paper 

 

 

 

 

 

 

 

L’escoltisme forma a 

persones crítiques envers 

la societat i la comunitat 

on viuen. En el cas 

d’aquest grup va més enllà 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Sentit de pertinença del grup: el sentiment 

de pertinença en un grup rebutja les 

possibles discriminacions i rebuig a les 

diferències entre ells, ja que el focus òptic 

des d’on es veu el grup és la unitat. ‘’ 

 

S’observa un grup 

molt cohesionat, 

amb vincles molt 

intensos degut a la 

seva llarga 

trajectòria en 

l’escoltisme com 

veurem en 

l’entrevista. Amb 

els valors molt 

presents en els 
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de plata que els hi quedaven. Un altra temàtica de la que 

es passa a parlar, tot parlant de la quotidianitat és sobre el 

sexisme, mentre tots s’esforcen per mantenir un 

llenguatge neutre i no sexista.’’ [P4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Continuen explicant anècdotes de diferents viatges que 

han fet amb l’agrupament, i parlen dels campaments que 

faran aquest estiu.’’ [P4] 

 

 

 

 

 

i es pot observar una certa 

normalització i 

interiorització de la 

convivència amb persones 

amb diversitat funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un grup d’edat 

avançada podem destacar 

la memòria de la 

col·lectivitat 

 

 

 

 

(Educació Inclusives/ Metodologies de 

suport/ Gigarenco de Efren Carbonell) 

 

‘’Carbonell exposa la necessitat d’aquest 

sentiment de pertinença donant èmfasi al 

fet alumnes diversos aprenguin junts en 

diferents nivells i en el mateix espai, oferirà 

l’oportunitat que puguin desenvolupar les 

seves potencialitats tant en les tasques que 

realitzin, com en la pròpia organització de 

la vida diària i de les institucions.’’ 

(Educació Inclusives/ Metodologies de 

suport/ Gigarenco de Efren Carbonell) 

 

‘’2n. Les relacions interpersonals són un 

dels pilars que constitueixen el que és 

l’educació en el lleure, aquestes esdevenen 

com a essencials per als processos 

educatius que es donen. ‘’ (Educació lleure/ 

Entitats) 

 

 

 

‘’En el cas que el petit grup ja tingui una 

durada vital de cert temps, un tret 

característic que també trobarem present 

pot ser la història col·lectiva i la 

construcció de la pròpia identitat del grup.’’ 

(Ed. Lleure/ Petit grup/ Joaquim Franch) 

 

 

 

 

‘’en el context educatiu té la funció 

d’ensenyar a conviure, a interectuar en 

societat i a compartir comportaments, 

dinamismes de 

relació i 

comunicació que 

s’observen.  
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Relació Infants & Caps 

 

‘’Una de les caps em comenta que és interessant que hagi 

pogut venir al Tsunami perquè hi ha en Lluc, un dels nens 

de la seva unitat que té paràlisi celebral però en aquesta 

sortida no ha vingut, comencem a parlar una mica del jove 

fent les primeres preguntes per entendre una mica el 

context. Observo que no hi ha cap filtre per parlar d’en 

Lluc i la seva realitat, fins i tot els mateixos joves que 

esmorzen al voltant també intervenen en la conversa, i 

sobretot destacaria en un moment que demano si hi ha 

algun tipus de vetllador quan ell ve, i la resposta és que 

no, que ni sols els caps són el suport principal, sinó que 

ho són els mateixos joves.’’ [P3] 

 

 

 

Element de normalització, 

que afavoreix la inclusió 

ajustant-se a les diferències que pugui 

presentar el grup, sense necessitat 

d’excloure a cap membre d’aquest tal i com 

ens diu l’autora Susan Stainback (2001).’’ 

(Inclusió i comunitat) 

 

‘’ en segon lloc podem veure el pes que 

recau en la pròpia societat a l’hora de 

concebre el concepte de diversitat, és a dir, 

com acullen els infants sense discapacitat la 

diversitat.’’ (Inclusió i comunitat) 

 

‘’s’ha pogut demostrar que la normalització 

de la situació des d’un primer moment 

produeix millors respostes tant per als 

alumnes amb discapacitat, com pels 

alumnes sense discapacitat i fins i tot els 

professors a l’hora d’establir vincles de 

convivències en un mateix espai de 

socialització, en aquest cas l’escola.’’ 

(Inclusió i comunitat) 

 

Activitats ‘’ja que l’activitat que observarem és una matinal que es 

fa el dissabte’’ [P1] 

 

‘’es planteja fer un matí lúdic d’activitats com escalada i 

slack-line. Trobem un monitor a baix vigilant tots els 

objectes dels joves i tot el material d’escalada que ja està 

preparat, mentre el grup de joves ha pujat amb els altres 

tres monitors a l’església’’ [P2] 

 

‘’Mica en mica, van acabant d’esmorzar i un dels caps fa 

la primera prova d’escalada juntament amb un altre cap. 

Quan aquest acaba de fer-ho anima als joves i aquests 

d’un en un comencen a fer-ho. Mica en mica el grup es va 

fragmentant i mentre uns fan escalada, els altres fan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absència de límits i de 

pautes per part dels 

monitors, si que hi ha 

elements de motivació i 

tots acaben participant, 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’les activitats i projectes els límits es 

veuen intervinguts pels monitors, no 

provenen dels propis nens com passaria 

amb el temps lliure, i això pot ajudar a 

generar un espai on els joves puguin 

superar les seves habilitats, puguin millorar 
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proves a l’slack-line, i altres prenen el sol. Uns joves 

estant aprofitant per retratar el moment en que li faig 

l’entrevista al monitor amb dibuix tècnic, i després tornen 

a pujar corrent al cim cronometrant-se. El ritme és distés, 

i fluït. Es separen per grupets d’afinitats però aquests van 

convergent, fent-se i desfent.se en funció del que ve de 

gust a cada jove en cada moment. ‘ [P5] 

 

però per pròpia voluntat. la comunicació o puguin transformar una 

situació espontània en un projecte.’’ 

(Educació en el lleure/ Activitats/ Joaquim 

Franch) 

 

‘’2. Autonomia dels alumnes: que els 

infants aprenguin a aprendre. 3. La 

estructurització cooperativa de 

l’aprenentatge: que l’equip de treball 

aprengui a ensenyar-se.’’  Educació 

Inclusiva/ Metodologies/ Treball 

Cooperatiu/ Pujolàs) 

 

‘’4) L’educació del lleure és dels i per als 

joves. 

’’ L’educació en el lleure és – no pot ser de 

cap altra manera- una educació que 

parteix dels joves. L’organització doncs ha 

de contemplar per una banda, els 

dinamismes que es donen en les relacions 

entre els joves, com també el potencial de 

situacions, relacions i regulacions que es 

poden generar des d’aquest context.’’ 

(Educació en el lleure) 

 

‘’L’educació en el lleure té unes 

característiques pròpies que fan referència a 

la llibertat de relacions i de pertinença que 

es donen entre els joves, com també les 

intencionalitats amb les que es pensen i es 

duen a terme les activitats i les finalitats 

específiques sobre les quals es pretén 

modificar les realitats, o transformar-les.’’ 

(Educació lleure) 

 

‘’La funció dels monitors i animadors 
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doncs, pel que fa a la qüestió de les 

activitats, és de suport, la d’oferir els 

recursos i ajudar a la gestió d’aquesta 

perquè es pugui dur a terme, afegint-hi una 

finalitat educativa. Tenint present que un 

projecte o una activitat té com a fites que el 

grup es pugui expressar des de la seva 

essència, es pugui contrastar amb el món 

real i es realitzi. ‘’ (Educació en el 

lleure/Activitats/J. Franch)  

 

Sistemes de 

suport 

    

Relacions amb 

l’entorn 

‘’una de les joves li comenta a una altra que porta paper 

de plata, i tot rient explica que ja ha convençut als seus 

pares perquè comprin ‘’bock and rols’’, però que primer 

havien d’acabar de gastar el paper de plata que els hi 

quedaven. Un altra temàtica de la que es passa a parlar, tot 

parlant de la quotidianitat és sobre el sexisme, mentre tots 

s’esforcen per mantenir un llenguatge neutre i no 

sexista.’’ [P4] 

El llenguatge que utilitzen 

ens donà pistes del com es 

relacionen amb l’entorn. 

 

Interiorització dels valors 

escoltes i els valors de la 

comunitat en sentit crític. 

Més notable en edat 

avançada. 

També parla sobre una educació que 

s’enfoca cap a la consciència de la 

responsabilitat en una societat lliure, amb 

competències de comprensió, tolerància i 

igualtat, com també es tracta la natura i la 

incidència que aquesta té en l’entorn de 

l’infant.(Dret a l’educació) 

 

‘’L’educació en el lleure treballa a partir de 

la transmissió de valors, l’adquisició 

d’habilitats personals i el coneixement i 

descoberta de l’entorn amb la voluntat de 

formar persones actives, compromeses i 

crítiques amb la societat. ‘’ (Ed. Lleure) 

 

‘’l’expressió i el llenguatge a partir del qual 

s’elaboren els projectes, també pertany als 

propis joves.’’ 

 

 

 

 

 

Descripció 

categoria: La 

relació amb 

l’entorn també 

inclou la mirada 

crítica i social dels 

joves. 

 

 

El fragment de la 

esquerra no 

correspon a cap 

observació 

literalment, però si 

a la interpretació 

que 

l’investigadora fa 

respecte la relació 

entre el grup de 

joves i el jove amb 

NEE que en forma 

part. 
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‘’Defensa aquesta idea pensant en que si la 

convivència al final es dóna en una 

comunitat heterogenia i l’educació vol ser 

una preparació per a la vida en convivència 

la comunitat educativa ha de ser 

heterogenia. Les persones diferents han 

d’interectuar per tal que aprenguin a 

respectar les diferències.’’ (Inclusió i 

comunitat) 

Composició 

del grup 

‘’Aproximadament vint minuts després comencen a 

arribar tots els joves, en total és un grup de nou persones, 

quatre nenes, cinc nens dues noies caps i dos nois caps, 

amb una franja d’edat de 15 a 17 any (3r ESO a 1r 

Bat).Tots de nacionalitat espanyola, tret de dues joves 

adoptades amb trets físics de el continent africa, i l’altra 

del continent asiàtic.’’ [P3] 

La diversitat de joves es de 

les més equitatives, 

malgrat predominen els 

joves sense dificultats o 

mancances que els joves 

amb alguna dificultat 

socioeconòmica o 

mancança de discapacitat, 

etc. 

‘’En l’educació inclusiva no hi ha cabuda 

per la discriminació de cap tipus envers les 

diferències que es poden presentar entre els 

individus, amb la finalitat així de garantir el 

dret de l’educació per a tots i a totes.’’ 

(Educació Inclusiva) 

 

‘’s’observa que els grups heterogenis amb 

una reorganització adequada dels suports 

existents tenen una incidència més positiva 

en el rendiments dels infants i joves pel que 

fa als aprenentatges. No sols això, sinó que 

també es pot observar que aquest tipus 

d’agrupaments afavoreixen a les relacions 

que es donen entre els educands aflorant 

valors com el de l’ajuda i la solidaritat, 

sobretot quan el tipus de treball que es 

proposa és cooperatiu.’’ (Educació 

Inclusives/ Metodologies de suport/ 

Gigarenco de Efren Carbonell)’’ 

 

‘’Per últim trobem que el darrer article de 

la convenció que es focalitza en els drets de 

l’infant a l’educació o fa més en referència 

a l’educació no formal i informal, el qual és 

l’article 31, on reconeix el dret de l’infant 

al joc, les activitats d’esbarjo i participar 

És dels grups més 

diversos que s’ha 

observat. 
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lliurement en les activitats culturals i 

artístiques.’’ (Dret a l’educació) 
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III. Taula d’anàlisis per categories 

 

Categoria 1: Concepte d’Inclusió 

 

Observacions: 

O-A1 Les activitats són adaptades pensant en la persona amb NEE, 

però no com a norma general 

 

Tenint en compte la referència teòrica podem veure que adaptar a 

les activitats és anar un pas enrere del que s’entén o s’està 

concebent actualment com a educació inclusiva. 

O-A2  

O-A3  

O-A4 Parlar sense filtres sobre l’infant amb NEE per part de tots els 

membres és un element de normalització, que afavoreix la 

inclusió 

 

Entrevistes: 

E-A1 El tipus de població més present són infants amb nacionalitat 

espanyola i de classe mitja/alta. 

 

La diversitat hi és present en poc percentatge, però hi és. 

 

Es percep voluntat d’atendre a la diversitat plantejada com a repte 

de l’agrupament (anàlisi de procedència). 

 

Agrupament desvinculat amb part de la població 

 

Poca formació de caps, no absent perquè si que han fet formacions 

específiques sobre la temàtica, però insuficient. 

 

Es parla i s’explica obertament la situació de infants amb NEE 

amb altres infants. Passos a la normalització. 

E-A2 Normalització de la diversitat d’infants i inclusió, que ve 

prollongada per la història de l’agrupament. 

 

Especial atenció en poder generar eines i recursos per atendre a 

infants amb condicions especials. 

 

Falta de comprensió i acceptació de les diferències que puguin 

esdevenir les condicions dels joves i els infants, per part d’aquests, 

sobretot mostrar a la pràctica. 
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Diferència entre la teoria i la pràctica del concepte d’inclusió. 

Normalització de la inclusió respecte els referents adults que 

puguin presentar condicions especials. 

E-A3 Voluntat per generar canvis i processos que ajudin al 

desenvolupament de l’infant amb NEE. 

 

La vida de l’infant amb NEE és relativament curta, i en aquests 

anys el fet de tenir vetllador ha set un recurs més aïllador que no 

pas fomentador de la relació de la jove amb els altres infants. 

 

No participia de tota la tipologia d’activitats que es realitza al cau, 

per les seves condicions. 

 

Falta de formació dels caps envers la diversitat. Falta d’eines i 

recursos per atendre la diversitat. 

 

Creença que sense un vetllador particular la jove no podria estar al 

cau. 

 

No tots els caps comparteixen la mateixa informació envers el cas 

que el vetllador. 

 

Voluntat per part de la vetlladora per conèixer més properament a 

l’infant fora de l’àmbit escolta i crear vincles de confiança. 

 

Voluntat de tractar i parlar el tema obertament amb els infants. 

 

Adaptar les activitats és un afegit especialment dedicat a la infant, 

no una manera de funcionar de l’agrupament. 

 

Creença prèvia sobre la manca de possibilitats de la infant en poder 

realitzar les activitats 

 

E-A4 La diversitat hi és present en poc percentatge, però hi és. 

 

Es percep voluntat d’atendre a la diversitat de la població. 

 

Agrupament desvinculat amb part de la població 

 

Gestió horitzontal de l’equip d’agrupament 

 

Reben formacions per la demarcació 

 

Falta d’eines i recursos per gestionar una atenció més completa a la 

diversitat d’infants i joves 

 

El tipus de població més present són infants amb nacionalitat 

espanyola i de classe mitja/alta. 
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La diversitat d’infants de l’agrupament no es representativa a la 

diversitat d’infants que hi ha a la població.  

 

Absència d’atenció a col·lectius migrats, coincideix amb la 

absència de joves representats dels diferents barris. 

 

 

La equivalència entre infants sense discapacitat i amb condició de 

discapacitat no és equitativa. 

 

Normalització d’una situació d’un infant amb NEE.  

 

Observació d’una situació d’inclusió d’un infant amb NEE. On tots 

els membres de la col·lectivitat en són partícips. 

 

La organització de les activitats no són exclusivament pensades 

amb l’infant, sinó que la inclusió ja és una pràctica educativa 

normalitzada. 

 

Com a pràctica inclusiva destaquem la relació que es fomenta entre 

col·lectius amb discapacitat i col·lectius sense discapacitat. 

 

No consideren adaptar les activitats però reconeixen pensar en les 

limitacions dels alumnes a l’hora de proposar-les. 

 

Els joves i infants de la seva unitat entenen, comprenen i donen 

suport a la situació 
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Categoria 2: Els espais 

 

Observació: 

O-A1 Absència de barreres arquitectòniques 

Local cedit per l’Ajuntament 

O-A2 Presència de barreres arquitectòniques 

Espai proper per a tots els joves i infants 

Local cedit per l’Ajuntament, contemplat 

perquè sigui inclusiu 

Local seguir per l’Ajuntament, amb 

poques barreres arquitectòniques 

O-A3 Absència de barreres arquitectòniques, 

local cedit per l’Ajuntament. 

O-A4 Espai amb barreres arquitectòniques 

 

Entrevista: 

E-A1 Absència de barreres arquitectòniques, 

excepte el bany 

 

Espai controlat 

 

Presència de voluntat d’inclusió 

E-A2 Poques barreres arquitectòniques, local 

cedit per l’Ajuntament. 

 

Les reformes del local propi inclou una 

perspectiva inclusiva, ja realitzada des del 

propi govern de la població. 

E-A3 Absència de barreres arquitectòniques, 

local cedit per l’Ajuntament. 

 

Algun tipus de senyalització per a infants 

amb discapacitats visuals 

 

Espais oberts, però sempre acompanyats 

de monitors 

 

Sortides en espais oberts 

E-A4 Es pensa des de la inclusió quan fan 

sortides on saben que en Lluc vindrà 

 

En ocasions on es duen a terme activitats 

en espais no inclusius es rep suport per 

part de la família 
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En les sessions del dia dia el local on es 

duen a terme no és inclusiu, però els 

mateixos membres de la col·lectivitat han 

fet modificacions per poder adaptar-ho a 

les barreres arquitectòniques que hi havia. 

 

El local és de tipus privat, pertany al 

bisbat i hi ha una sèrie d’obres que no es 

poden fer. Tampoc reben subvencions per 

poder realitzar aquest tipus de projecte. 

 

Hi ha caus que es fan en espais oberts, 

exposats a diferents perills. 
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Categoria 3. Les relacions 

 

Observacions: 

O-A1 Aplicació de valors escoltes: companyonia 

 

Atenció individualitzada  

 

Malgrat les característiques del context, els límits també són presents en 

aquest 

O-A2 Influència de la opinió o visió dels caps com a referents 

 

La influència del llenguatge dels referents adults en les pràctiques 

educatives 

 

Escoltisme com a recurs generador d’espais de reflexió i expressió lliure 

dels sentiments i pensaments dels infants. 

 

Les relacions interpersonals dels infants i joves influeixen en les activitats 

dirigides 

 

Manca d’acceptació de les crítiques i falta de gestió de les emocions 

 

O-A3 Escoltisme com a espai on fomentar i desenvolupar les relacions d’amistat 

que sorgeixen entre els nens. 

 

Escoltisme com a espai on posar en pràctiques habilitats socials i de 

comunicació. 

 

Sorgeixen organitzacions governamentals internes en cada grup d’infants 

de manera inevitable. 

 

Diferenciació de rols entre caps i joves 

 

Funció del monitor com a suport i oferidor d’eines i recursos perquè 

l’activitat es pugui dur a terme. 

 

O-A4 L’escoltisme forma a persones crítiques envers la societat i la comunitat 

on viuen. En el cas d’aquest grup va més enllà i es pot observar una certa 

normalització i interiorització de la convivència amb persones amb 

diversitat funcional. 

 

En un grup d’edat avançada podem destacar la memòria de la col·lectivitat 

 

Element de normalització, que afavoreix la inclusió 
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Entrevistes: 

E-A1 Cau com espai on poder desenvolupar relacions d’amistat i afinitat, però 

també d’eixamplar el cercle de relació dels infants. 

 

Presència de consciència envers la inclusió per part d’uns alumnes, però 

majoritàriament absència de consciència d’inclusió i acceptació de la 

diversitat 

 

Presència d’afinitats individuals dels infants que en moltes ocasions ja 

venen de fora l’agrupament. 

E-A2 Es parla obertament de la inclusió, donant peu a l’expressió i dubtes que 

puguin sorgir dels infants. 

Grups petits molt marcats i amb molta competitivitat. 

 

Focus d’atenció posat en les relacions que s’esdevenen entre els infants. 

 

Relació horitzontal per part de tots els caps de la unitat. 

 

Relació amb les Queles de manera igualitària, tret de situacions que saben 

que la que pateix discapacitat intel·lectual hi haurà coses que no els hi 

podrà resoldre. 

Normalització de la situació 

 

Adaptació de les activitats per a tots els infants, però deixant espais i 

atenció personalitzada per l’infant amb necessitats educatives especials. 

 

 

E-A3 Absència de relació dels infants sense discapacitat amb l’infant amb NEE. 

 

Manca d’accions per part de l’equip de caps que pugui fomentar aquestes 

relacions. 

 

Atenció directa i individualitzada amb l’Infant amb NEE. 

 

Visualització de factors positius sobre la convivència dels infants amb i 

sense discapacitat. 

 

Sensació de por i rebuig per part dels infants sense discapacitat envers la 

nena amb autisme server. 

 

Dificultats en la relació entre cap i infant amb NEE, manca de recursos i 

eines per poder-la construir. 

 

Grup cohesionat, amb afinitats individuals però amb capacitats per 

treballar i gaudir conjuntament. 
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Necessitat de tenir pautes per construir els grups de treball, sinó es 

generen conflictes. 

 

Relació horitzontal i oberta entre els caps i els infants. 

 

Manca d’accions que fomentin les relacions entre infants amb necessitats 

especials i infants sense necessitats especials. 

E-A4 Predominen les relacions fomentades per vincles afectius. 

 

En activitats organitzades les relacions dels joves no presenten conflictes 

en treballar amb altres joves que no formen part del seu cercle més proper. 

 

Barrejar els grups és una intencionalitat educativa per part dels monitors 

per tal de fomentar les relacions de tots els infants de la unitat. 

 

La relació amb els caps varia segons les edats i segons el rol que adopti 

cada cap.  

 

Es considera un espai de vincle proper però des d’una distància prudencial 

que ajuda als nens a veure’ls com a referents adults amb els que poden 

establir una certa confiança. 

 

Aquest tipus de relació genera un espai en el que els joves es poden 

expressar lliurement i en ocasions fins i tot es poden detectar 

problemàtiques individuals que aquests presentin i hagin de ser ateses. 
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Categoria 4: Activitats 

 

Observacions 

O-A1 Adaptació d’un joc senzill a un contingut complex i crític 

 

Espai d’aprenentatge de competències més quotidianes i comunitàries. 

Formem persones crítiques, absència de filtres que podrien tenir en espais 

d’educació formal. 

 

Recull de sensacions, de dubtes, neguits que hagin pogut sorgir per poder 

tancar l’aprenentatge. 

S’obre espai de reflexió, es dedica temps a aquest espai. 

 

L’organització de les activitats es construeix a partir dels interessos i 

necessitats dels joves i els infants. 

 

Roll play com a metodologia que fomenta l’empatia. Comprendre al 
personatge i veure quines limitacions i oportunitats té. 

 

La funció dels monitors és donar suport i oferir els recursos necessaris 

perquè aquesta es pugui desenvolupar correctament. 

O-A2 Activitats pensades en les necessitats que sorgeixen del propi grup. 

Individualitzades pel grup en qüestió. 

 

En activitat dirigida els monitors incideixen en la organització dels grups 

per fomentar la relació de tots els joves amb els joves. 

 

Escoltisme com a recurs generador d’espais on els infants i joves es puguin 

expressar lliurament i reflexionar. 

 

Vinculació de jocs tradicionals amb continguts a treballar sobre les 

necessitats del grup 

 

O-A3 El llenguatge intern del gran grup crea sentiment de pertinença 

 

Activitat no adaptada, no hi ha alumnes amb NEE. 

 

Espai de lleure com a espai on aprendre habilitats socials i quotidianes, 

d’una manera vivencial i basada en la pràctica. 

 

Llibertat per realizar les activitats, tret de la pautes generals, dóna peu a 

l’expressió i aprenentatge lliure dels infants i joves. 

 

Les activitats sorgeixen dels interessos, manifestacions i necessitats dels 

joves 
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O-A4 Absència de límits i de pautes per part dels monitors, si que hi ha elements 

de motivació i tots acaben participant, però per pròpia voluntat. 

 

Entrevistes: 

E- A1 Activitats basades en els interessos i necessitats dels infants. De principi de 

curs i flexibilitzant-ho a l’evolució del curs. 

 

Malgrat s’obri un espai de reflexió i expressió perquè els joves ho puguin 

fer amb plena llibertat no tots col·laboren de la mateixa manera. 

 

Un sistema de suport que utilitzen per adaptar les activitats és 

l’acompanyament d’un Cap. 

 

No s’adapten sempre, però es té en compte, sinó ofereixen acompanyament. 

 

Falta de consciència i acceptació per part dels infants, envers la inclusió. 

 

La finalitat educativa es troba en consonància amb els valors escoltes 

E-A2 Compensar la tipologia d’activitats als diferents interessos i gustos dels 

infants. 

 

Es treballa des de la concepció grupal i no tant la individual. 

E-A3 Desorganització i improvisació de les activitats 

 

Adaptar l’activitat és veu com un extra, un esforç dedicat a un sol infant i 

no com a forma general de funcionar. 

 

Individualització del tracte i atenció a l’Infant amb NEE dins de l’activitat. 

 

Consciència de la necessitat d’adaptar les necessitats. 

 

L’Infant amb NEE no participa de totes les activitats de l’agrupament. 

 

Conducta de l’Infant amb NEE més fora del grup que dins d’aquest. 

 

Diversitat en la tipologia d’activitats 

 

Activitats pensades al voltant dels interessos i necessitats dels infants. 

 

Previsió d’activitats que siguin adaptades per treballar la inclusió. 

 

Es treballen els valors i continguts civico-socials a partir d’activitats, 

dinàmiques i jocs. 

 

Transmissió de valors i habilitats socials a partir de les activitats 

 

E-A4 Tipus d’activitat no inclusiva, per l’espai en el que es realitza i el tipus 

d’activitat, pensant en les condicions de mobilitat reduïda del jove de la 
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unitat. 

 

Activitats que cerquen fomentar el coneixement, generar experiències 

vivencials i que fomentin la cohesió de grup. 

 

La majoria d’activitats que es proposen es pensen des d’un pensament 

inclusiu, tot i que no es destaca, i quan hi ha una activitat no inclusiva és 

quan es fa saber als pares. 

 

Els joves comprenen la situació i limitacions d’en Lluc, i són partícipis de 

fer les activitats adaptades perquè ell en pugui participar. 

 

Tipologia d’activitats diversa: dinàmiques, jocs, raids, sortides, 

campaments, organització d’esdeveniments. 

 

Els continguts i temes en destaquem aquells que fomenten l’esperit crític 

com la perspectiva de gènere o el racisme. 

 

Les activitats es construeixen a partir dels desitjos i necessitats del grup 

com també dels valors i temes que els monitors consideren adients tractar. 

 

Com a finalitat educativa pretenen transmetre valors, a partir de la pràctica 

de l’exemple i des d’un aprenentatge vivencial. 

 

Donen molt espai a la llibertat dels infants en els diferents espais del cau, 

compensar les activitats dirigides amb moments i estones que ells puguin 

viure i gaudir de l’entorn i les persones amb les quals ho comparteixen. 
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Categoria 5: Sistemes de suport 

 

Observació 

O-A1 Atenció individualitzada 

O-A2  

O-A3  

O-A4  

 

Entrevista 

E-A1 Llenguatge que faciliti la comprensió de 

tots els infants del grup 

 

 

No hi ha ús d’un Pla Individual de treball, 

però s’obre el plantejament de que pugui 

ser una necessitat. 

E-A2 Atenció personalitzada oferint espais 

individuals. 

 

Activitats inclusives 

E-A3 El suport utilitzat es de la pròpia jove i 

només és sabut i utilitzat per aquesta i la 

monitora. 

 

Com a suport hi ha un cap de més. 

Atenció individualitzada. 

 

Llenguatge per pictogrames 

 

Hi ha tota una sèrie d’objectius específics 

que s’estan treballant amb la Infant, però 

no consten en cap PI. Expressen la 

possible necessitat que hi pot haver per 

així fer-ne un seguiment més acurat. 

E-A4 Activitats inclusives 

 

Participació de tot el col·lectiu per atendre 

les NEE del infant 
 

Llenguatge per pictogrames és conegut i 

compartit per tots els membres del grup, 

tant nens com caps i així afavoreix que es 

pugui comunicar amb tots ells. 
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Categoria 6: Relacions amb l’entorn 

 

Observació 

O-A1 Interiorització de sentències, 

mobilitzacions i accions/ sensacions de la 

comunitat actual 

 

Una manera de convertir un joc en un 

aprenentatge sobre la convivència, sobre 

la realitat que vivim i un espai on donar 

les eines per construir persones crítiques. 

O-A2  

O-A3  

O-A4 El llenguatge que utilitzen ens donà pistes 

del com es relacionen amb l’entorn. 

 

Interiorització dels valors escoltes i els 

valors de la comunitat en sentit crític. Més 

notable en edat avançada. 

 

Entrevista 

E-A1 Agrupament amb una relació 

col·laboradora amb el teixit cultural i 

popular de la població. 

 

Voluntat de cercar vies per poder atendre 

tot un col·lectiu de infants i joves de la 

població que fins a dia d’avui no s’ha atès. 

E-A2 Voluntat d’atendre a la diversitat d’infants 

de la població. 

 

La diversitat del cau no representa la 

diversitat del poble. 

E-A3 Relació col·laboradora amb la xarxa 

cultural i popular del poble. 

 

Presència en els actes més rellevant fent-

ne partícips als infants i joves. 

E-A4 Poca proximitat amb alguns barris de la 

ciutat, com el mateix barri on estant 

situats, i per tant poques vies de 

comunicació i de fer partícips als infants i 

joves d’aquest en l’agrupament. 

 

Coordinació amb altres agrupaments per 

tal de que tots els infants i joves de la 
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ciutat que vulguin participar de 

l’escoltisme ho puguin fer sense 

problema. 

 

Especial atenció en deixar espai per a 

joves amb situació de vulnerabilitat. 

 

Es realitzen activitats obertes per 

compartir amb el poble. 

 

Col·laboracions amb entitats del tercer 

sector. 
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Categoria 7: Composició del grup 

 

Observació 

O-A1 La diversitat de joves amb condicions de 

vulnerabilitat o condicions especials no és 

equitativa a la de joves sense mancances 

socioeconòmiques/ discapacitat, etc. 

O-A2 La diversitat de joves amb condicions de 

vulnerabilitat o condicions especials no és 

equitativa a la de joves sense mancances 

socioeconòmiques/ discapacitat, etc. 

O-A3 La diversitat de joves amb condicions de 

vulnerabilitat o condicions especials no és 

equitativa a la de joves sense mancances 

socioeconòmiques/ discapacitat, etc. 

O-A4 La diversitat de joves es de les més 

equitatives, malgrat predominen els joves 

sense dificultats o mancances que els 

joves amb alguna dificultat 

socioeconòmica o mancança de 

discapacitat, etc. 

 

És dels grups més diversos que s’ha 

observat. 

 

Entrevista 

E-A1 La diversitat d’infants de l’agrupament no 

es representativa a la diversitat d’infants 

que hi ha a la població.  

 

S’atenen a col·lectius derviats de 

l’EBASP i en algunes ocasions amb 

diversitat funcional. 

 

Absència d’atenció a col·lectius migrats, 

coincideix amb la absència de joves 

representats dels diferents barris. 

 

La equivalència entre infants sense 

discapacitat i amb condició de discapacitat 

no és equitativa. 

 

E-A2 La diversitat del cau no representa la 

diversitat del poble. 
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E-A3 La diversitat de l’agrupament no és 

representativa de la diversitat de la 

població. 

 

Absència d’infants que els seus familiars o 

ells hagin realitzat processos migratoris. 

E-A4 El tipus de població més present són 

infants amb nacionalitat espanyola i de 

classe mitja/alta. 

 

La diversitat d’infants de l’agrupament no 

es representativa a la diversitat d’infants 

que hi ha a la població.  

 

Absència d’atenció a col·lectius migrats, 

coincideix amb la absència de joves 

representats dels diferents barris. 

 

La equivalència entre infants sense 

discapacitat i amb condició de discapacitat 

no és equitativa. 

 

Voluntat de incrementar la composició del 

grup perquè aquest pugui abordar part de 

la diversitat de la població de Vic. 
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