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0. Presentació 
 
L’assemblea de monitores i monitors de l’esplai Totikap, després de 
diversos anys explorant i debatint les possibilitats de l’assemblearisme 
com a mètode pedagògic vàlid i realitzable per al projecte educatiu i social 
de la nostra entitat, decideix, l’estiu del 2007, assumir-lo com a propi, sent 
conscients de les implicacions, oportunitats, dificultats i interrogants que 
aquest comporta.  
 
Aquest document pretén presentar precisament aquestes implicacions, els 
avantatges que comporta i les dificultats que encara cal superar, els dubtes 
que queden per resoldre, però també els motius que ens han dut a 
adoptar aquest mètode i, per descomptat, com entenem nosaltres el 
procés assembleari amb infants i joves.  
 
Els objectius d’aquest document són 1) facilitar la informació sobre 
aquesta qüestió a totes aquelles persones interessades en 
l’assemblearisme amb infants i joves, 2) servir de guia per a l’aplicació 
pràctica del mètode assembleari, i 3) servir de base per a reflexions 
posteriors que permetin la consolidació de l’assemblearisme com a 
mètode pedagògic.  
 
A la primera part del document s’hi exposaran les reflexions que han 
propiciat l’assumpció de l’assemblearisme a l’esplai Totikap així com les 
que se n’han derivat posteriorment. La segona intenta precisar els 
aspectes funcionals i pedagògics d’aquest mètode així com les mancances 
conjunturals que encara no han estat resoltes. Finalment, com a 
documents annexos, adjuntem les consideracions fetes arrel de les 
primeres experiències assembleàries realitzades per l’esplai Totikap als 
Kampaments d’estiu 2007 i 2008 i a les Colònies de primavera 2008, així 
com una sèrie de recursos i fitxes per a completar les explicacions fetes al 
llarg del document.  
 
 
 
 



1. L’assemblearisme com a mètode pedagògic 
 
L’assemblea de monitores i monitors tenim present que l’educació ni és 
neutral ni és apolítica. L’educació és intervencionista o no és educació, 
és una altra cosa. Entenem l’educació com l’acte d’intervenir en el 
desenvolupament d’una persona per tal que aquesta assumeixi uns 
determinats valors (d’entre tot el ventall ideològic present a la nostra 
societat), dels quals se’n deriven unes actituds vitals que, al seu temps, 
permeten l’adquisició d’uns hàbits socials i personals concrets mitjançant 
els quals la persona pot actuar conscientment en el seu medi social.  
 
A l’esplai Totikap entenem doncs que els coneixements no són l’únic 
conjunt d’elements que conformen l’educació. Les relacions que 
s’estableixen al medi educatiu i la pròpia organització i característiques 
d’aquest medi són elements extraordinàriament importants en l’acte 
educatiu. Aquesta no-neutralitat de l’acte educatiu és la que ens ha 
portat a reflexionar sobre el nostre mètode pedagògic i de com aquest 
condiciona la nostra pràctica educativa i, per tant, la nostra intervenció 
sobre els infans i joves de l’esplai. Si diem que eduquem en base a uns 
valors i actituds concretes, el nostre mètode pedagògic ha de reflectir-
ho, i no pot permetre la perpetuació d’uns hàbits educatius que no 
s’adiuen amb els que diem defensar.  
 
L’assemblearisme és el mètode que creiem adequat a les nostres 
característiques, necessitats i objectius. L’assemblearisme com a mètode 
pedagògic està en permanent construcció, no està tancat a noves 
aportacions. Al contrari, cal una constant validació i revisió dels aspectes 
funcionals i teòrics del mateix. Fins ara ens guien les aportacions 
teòriques de Paulo Freire, d’Ivan Illich, d’Everett Reimer, de Ferrer i 
Guàrdia i de tants altres, però, sobretot, la maduració que l’assemblea 
de monitores i monitors ha experimentat en el decurs dels debats, 
discussions i experiències que han tingut lloc a l’esplai i al seu entorn 
social en els últims temps. 
 
L’assemblearisme és un sistema d’organització social que parteix d’un 
conjunt de premises bàsiques com són: 1) la capacitat real de decisió 
individual i col·lectiva de les persones en tot allò que els impliqui; 2) la 

igualtat de veu, vot i acció de les persones en tot allò que els impliqui; 3) 
la llibertat de veu, vot i acció de les persones en tot allò que els impliqui; i 
4) el consens com a mecanisme vàlid per a la presa de decisions. Al 
document Assemblearisme a l’esplai Totikap (2oo7) es defineixen i expliquen 
aquests conceptes, així que ens abstenim d’ampliar-los aquí i passem a 
comentar els motius pedagògics i ideològics que tenim en compte per 
escollir l’assemblearisme com a mètode educatiu. 
 
 

a. Motius 
 
1) Per coherència amb l’ideari de l’esplai: Creiem que els valors que 
l’esplai defensa i a partir dels quals desenvolupa la seva acció educativa 
poden ser treballats de manera efectiva mitjançant l’assemblearisme. La 
llibertat, la igualtat, la solidaritat i la responsabilitat, lluny d’imaginar-les 
únicament com a utopia, les pensem com a qualitats dignes, possibles i 
necessàries d’ésser viscudes. En conseqüència, el nostre mètode 
pedagògic ha de respectar aquests principis, i per les seves 
característiques, considerem l’assemblearisme com el punt de partida per 
a garantir-los.  
 
L’assemblea és l’escenari en el que infants i joves poden adquirir i assajar 
els hàbits que esdevindran, amb el temps, les actituds que reflexen els 
valors pels quals eduquem. Escoltar, informar-se, respectar, prendre 
compromisos, reconèixer i valorar l’esforç; tots són hàbits que conformen 
una actitud activa, no conformista, col·lectiva, oberta, respectuosa, 
confiada, coherent. I el conjunt d’aquestes actituds és allò que permet 
pensar i sentir com a reals els conceptes que molts creuen utòpics, els 
valors als quals massa sovint se’ls amputa el seu significat radical i als quals 
se’ls implanta una pròtesi buida, artificial, parasitària. 
 
2) Per coherència amb el projecte educatiu i social: Considerem la 
capacitat d’organitzar-se socialment com el resultat d’un desenvolupament 
personal adequat, d’una banda, i de l’altra com una eina bàsica per a incidir 
constructivament a l’entorn immediat i a la societat per extensió. Per 
aquesta raó l’adquisicó d’hàbits assemblearis és elemental en la nostra 
concepció educativa i la seva posada en pràctica mitjançant veritables 



assemblees infantils (és a dir, amb capacitat de decisió real) esdevé l’eix 
vertebrador del nostre mètode pedagògic. 
 
Si creiem en persones capaces d’expresar-se i actuar lliurement, capaces 
d’incidir i transformar el seu entorn i compromeses en la recerca i 
construcció d’una societat justa, hem de ser capaces nosaltres, les 
educadores, de proporcionar-los les eines per a fer-ho. És la nostra 
responsabilitat fer-ho. 
 
3) Per coherència amb el concepte educació: Entenem l’educació com un 
procés global, constituït per l’adquisició de coneixements, de valors, 
d’actituds i habilitats que permeten el desenvolupament d’una persona 
en un medi social determinat. Freire entenia que “…l’alfabetització va 
més enllà del ba, be, bi, bo, bu. Perquè implica una comprensió crítica de 
la realitat social, política i econòmica en la que es troba l’alfabetitzat.” De 
la mateixa manera, per a nosaltres l’educació va més enllà de la mera 
transmissió de coneixements, de la mera adquisició d’hàbits rutinaris el 
significat i rerefons dels quals amb prou feines es distingeix, de la banal 
repetició de les paraules que han esdevingut els símbols triomfants, i 
alhora completament buits, d’aquesta societat.  
 
Educar és l’acte de fer accesible als nostres infants i joves la capacitat 
d’entendre i de transformar la seva realitat en la recerca d’una societat 
justa, solidària i responsable. L’assemblearisme representa aquest model 
d’organització social just, solidari i responsable i, en fer-ho,  estableix les 
bases per les quals aquestes capacitats (entendre i transformar) 
esdevenen accesibles i susceptibles de ser adquirides pels infants. 
 
 

b. Implicacions 
 
Assumir l’organització assembleària com la nostra eina pedagògica 
comporta un seguit de qüestions que cal tenir presents. Algunes 
d’aquestes suposen potencialitats que hem de saber aprofitar, d’altres, 
interrogants que encara resten per explorar. Seria artificial pretendre 
categoritzar-les en avantatges i inconvenients, ja que es tracta de punts 
de partida que, en funció de com les educadores actuem, suposaran 

progressos o obstacles per a la nostra finalitat pedagògica. És per aquest 
motiu que presentarem les implicacions de l’assemblearisme com a 
situacions o estats objectius a partir dels quals poden tenir lloc els 
processos educatius que, difícils de consolidar o no, representen el traçat 
pedagògic que l’esplai Totikap decideix no defugir. 
 
1) Educar per a la vida social: 
 
L’assemblea és un espai educatiu particular. En ella no només s’hi exerceix 
l’autogestió educativa sinó que també representa un marc adequat per a 
l’educació integral.  
 
Entenem l’educació integral com aquella que és capaç de combinar 
aspectes teòrics (coneixements), pràctics (treball manual) i socials (conèixer 
i saber intervenir a la realitat social). L’assemblea, per la seva dinàmica, 
genera aquests tres àmbits: coneixements mitjançant la informació, les 
discusions, els debats; treball manual a l’hora de dur a terme allò que s’ha 
decidit fer; socialització pel pròpi mètode assembleari, decidint 
col·lectivament, consensuant acords, respectant el valor de cadascú pel 
simple fet de ser, parlant  sabent-se escoltat,… 
 
Poder ser una persona activa en la pròpia realitat social requereix formar-
se en aquests tres àmbits i per aquest motiu prenem la teoria de 
l’educació integral com a model pel desenvolupament de la nostra pràctica 
assembleària: assemblees enteses com a espais d’informació, de reflexió, 
de creació i comunicació de coneixements; com a espais d’adquisició de 
compromisos individuals i col·lectius, com a motor generador d’activitats 
pràctiques, de projectes; i també com a espais de relació i organització 
social, de creació de sentiment col·lectiu i de relacions interpersonals 
positives. 
 
L’educadora ha de saber equilibrar aquests tres aspectes a les assemblees 
sense caure en la directivitat. Però la seva funció bàsica continua sent la de 
vetllar per la no prevalència de relacions de desigualtat i submissió, ja que 
al cap i a la fi són les relacions de poder les que configuren, en gran 
mesura, a les persones: l’educadora ha de garantir que el poder es trobi a 
l’assemblea i que les relacions entre infants tendeixin a la cooperació, 



entesa com la combinació del poder de cadascú en comptes de la 
imposició d’un sobre l’altre.  
 
Dir que a l’esplai eduquem per al canvi social significa que, en el que es 
refereix a la pràctica educativa amb els infants, l’esplai ha de poder 
transmetre’ls la capacitat d’organitzar-se i relacionar-se socialment per 
així intervenir en la permanent construcció del sistema social, i el 
mètode assembleari permet que aquesta afirmació pugui ser real. No 
només eduquem per a que cada infant, com a individualitat, pugui 
desenvolupar-se en el seu medi, per si mateix, amb independència. 
Eduquem, sobretot, per a que aquests infants independents siguin 
capaços d’organitzar-se col·lectivament prenent un compromís social 
concret. Adolescents formats i independents però egocèntrics i 
individualistes no són el que cerquem. És per aquest motiu que les 
educadores hem de ser conscients de la presència inevitable de 
contingut ideològic i sociopolític en tota acció educativa. I per tant, hem 
de ser conscients de les connotacions ideològiques i sociopolítiques de 
les nostres pròpies accions educatives, sabent quines són, què evoquen, 
com poden ser compreses pels infants,… 
 
La nostra concepció de l’educació està orientada doncs a la vida social, a 
l’activisme (entès, seguint a Freire, com la conjunció de la reflexió i 
l’acció), a la intervenció política, responsable i creativa, a l’organització 
dels individus des de la base social, en contraposició a la inactivitat, al 
desinterès, al consum acrític global i a la desestructuració de la vida 
social que actualment és la tendència dominant.  
 
2) L’absència d’una figura d’autoritat que exerceixi el lideratge educatiu (o 
l’assumpció del no-poder) 
 
L’assemblearisme també es pot concebre com un mètode derivat de la 
teoria pedagògica de l’autoaprenentatge, ja que està orientat, com hem 
dit, cap a l’acció i la reflexió de les persones sobre la realitat. En aquest 
sentit, l’assemblea és l’espai on els infants i joves actúen directament 
sobre la seva quotidianitat, proposant, discutint i decidint quines són les 
seves voluntats. L’infant ha de ser un subjecte actiu i implicat en el seu 

aprenentatge, i l’assemblearisme permet que la implicació no només 
aparegui individualment sinó també col·lectivament, com a grup. 
 
Parlem d’absència de lideratge educatiu perquè mitjançant l’assemblea els 
infants i joves ténen l’oportunitat de decidir sobre allò que volen fer, no 
existeix cap figura d’autoritat que sel·leccioni o imposi allò que han 
d’aprendre els infants. El lideratge, en tot cas, s’exerceix col·lectivament, 
no hi ha una figura que el centralitzi. 
 
Aquesta concepció deriva de la comprensió de que cada situació concreta 
pot suposar una oportunitat educativa. La tasca de les educadores és la de 
garantir l’existència d’un marc adequat on sigui possible la generació 
d’aquestes situacions potencialment educatives (l’assemblea) i no la 
d’imposar aquestes situacions segons la pròpia voluntat. Com distingir, a 
efectes pràctics, aquestes dues accions és una de les tasques per les quals 
cal continuar treballant. Ningú ha de manar ni donar ordres sinó que les 
coses es fan mitjançant compromisos assumits i des de la decisió 
col·lectiva, oberta i sincera. És tasca de l’educador en aquest marc 
pedagògic la de fomentar la responsabilitat, la solidaritat i la igualtat, així 
com la de garantir l’existència de la llibertat individual i col·lectiva. 
 
Per a que això sigui un fet, i esdevingui més de l’esponteïtat que no pas de 
la directivitat, resulta imprescindible negar la necessitat d’una figura 
d’autoritat en un àmbit educatiu com és l’esplai. En contraposició al 
monitor omnipresent (referit al perfil de monitor directiu) hi situem la 
figura del monitor referent. El rol de l’educadora ha de ser el de 
l’exemple, el de mostrar i no imposar, un facilitador d’experiències 
signficatives.  
 
Per a poder entendre la diferencia entre les dues figures mencionades és 
necessari concebre les possibilitats del “no-poder”. Entenem per a “no-
poder” la percepció de l’educació com a procès d’ensenyament i 
aprenentatge lliure de coercions i autoritarismes de cap mena. En aquest 
sentit, assumim l’emancipació de l’individu com a finalitat última de 
l’educacio, trencant amb el mite imperant que la concep com una 
fabricació. D’acord amb aquesta manera d’entendre el fet educatiu, a 
l’esplai, la monitora ha d’assumir la seva renúncia voluntària a excercir el 



poder establert en la relació adult-infant i a acceptar que la seva funció 
és influïr però no decidir.  
 
L’autoaprenentatge no prescindeix de l’educadora, tot al contrari. 
Qualsevol persona pot ser educadora i educand al mateix moment, en la 
mesura que tothom posseeix coneixements d’alguna matèria i li 
manquen d’alguna altra. Que un educador tingui més coneixements que 
altres persones sobre un aspecte només li confereix la capacitat de 
transmetre aquest coneixement, però això no significa que pugui 
imposar-lo als altres. Per tant, l’ambient és de cooperació mútua i 
d’intercanvi d’experiències creant una autèntica bidireccionalitat molt 
més enriquidora que, en última instància, es converteix en el marc idoni 
per a un aprenentatge significatiu. 
 
D’altra banda, com a monitores, també tenim la responsabilitat de 
garantir la seguretat dels infants. En el seu procés de desenvolupament 
personal encara estan aprenent els hàbits que han de permetre’ls, en un 
futur, actuar en benefici de la seva salut física i psíquica. Trobar l’equilibri 
entre aquestes dues funcions és també una qüestió a desenvolupar. 
Estem parlant, òbviament, de la qüestió dels límits. I no només pel que fa 
al tema de la seguretat. El debat es troba a un nivell molt més essencial: 
el de la limitació de la llibertat. Estem parlant de l’atàvica disputa, dins de 
les teories pedagògiques emancipadores, entre la pedagogia no-directiva 
i la de caràcter socio-polític, entre concebre la llibertat com un principi 
o com una finalitat, com a natural o com a construcció. 
 
Estant encara en vies de profunditzar aquest debat, el que podem dir és 
que tant teòricament com a efectes pràctics, la proposta no-directiva 
sembla inviable, i que per tant ens decantem per la sociopolítica. D’una 
banda, independentment de si la llibertat és natural o és una construcció, 
el que és innegable és que el moment històric actual es caracteritza per 
l’absència d’aquesta qualitat. Per tant, no es pot partir de la llibertat com 
a principi, senzillament perquè aquesta no existeix.  
 
D’altra banda, les influències i pressions sociopolítiques al nostre sistema 
són contínues i sistemàticament a favor d’una única manera d’entendre 
el món. Una manera que no s’alinea amb la del nostre ideari. Si nosaltres 

pretenem educar sense influenciar conscientment als nostres infants, 
aquests difícilment tindran coneixements i referències sobre una manera 
alternativa de fer les coses. En aquest sentit, creiem que és necessari, ni 
que sigui per circumstàncies històriques, i encara que sembli paradoxal, 
partir d’un principi d’autoritat que exerceixi de límit referent i que sigui el 
punt de partida en el procés de construcció de la llibertat.  
 
Per tant, encara que abans ens referíssim a l’assumpció del no poder, això 
no s’ha de malinterpretar com una educació mancada d’autoritat per por a 
ser autoritaris. Per una educació veritablement emancipadora cal saber 
establir bases sòlides que facin possible aquesta emancipació. Entenem que 
el principi d’autoritat ha de servir de referència per tal que pugui ser 
assumit i superat per part dels infants. No és una autoritat immutable, sinó 
una autoritat que ha de ser superada. A més a més, és una autoritat 
conscient que la seva força només radica en el seu exemple, en la seva 
dedicació i en la relació positiva que estableix amb els infants. En aquest 
context, la responsabilitat principal de tot el procés correspon a la 
monitora, que haurà d’assumir que la seva és una autoritat que tendeixi a 
esvaïr-se. La gestió de l’autoritat esdevé un aprenentatge més a adquirir.  
 
Tal i com va afirmar Bakunin, l’educació no pot ser aliena a la realitat 
social, “el procés pedagògic d’una construcció col·lectiva de la llibertat és 
un procés de deconstrucció paulatina de l’autoritat”. A efectes pràctics, 
tornant a l’exemple de la seguretat, les monitores hem d’establir els límits 
que considerem irrenunciables com a conseqüència de la manca 
d’experiència dels infants per autogestionar segons quines coses.  
 
Per a més reflexions sobre la qüestió de la llibertat i la seguretat es pot 
consultar el document Manifest per la transformació social (2oo7), part II: 
Participació activa.  
 
 
3) L’elecció dels agents educatius per part de l’assemblea d’infants:  
 
Els agents educatius són les persones, objectes o situacions que generen 
oportunitats educatives. Mestres, monitores, una pilota o un ordinador 
poden ser-ho, com també poden no ser-ho si no fan bé la seva funció. Una 



assemblea amb capacitat de decisió real és capaç d’escollir quins han de 
ser els seus agents educatius, i en fer-ho, les persones que conformen 
l’assemblea assumeixen voluntàriament uns drets i unes obligacions.  
 
El que permet l’assemblearisme és que la posició dels infants i joves 
respecte a l’agent educatiu escollit sigui radicalment diferent de la 
posició en la que es troben sota els efectes de la pedagogia tradicional 
assistencialista: en comptes de trobar-se sotmesos a un aprenentatge, de 
ser simples receptors i receptacles d’una acció educativa exercida 
verticalment, els infants i joves afronten el repte educatiu de tu a tu, 
horitzontalment, sent conscients i responsables de les implicacions que 
suposa escollir una alternativa educativa en comptes d’una altra. 
 
Aquesta nova posició és la que equilibra les diferents forces que 
intervenen en el procés educatiu. I d’aquest equilibri és d’on poden 
sorgir veritables oportunitats educatives, tant per als infants com per a 
les monitores. Quan una assemblea d’infants escull realitzar una activitat 
determinada, si el procés assemblari ha estat fet amb garanties, també 
està assumint conscientment les implicacions de l’activitat, de manera 
que els infants coneixen i accepten voluntàriament els reptes que l’agent 
educatiu planteja.  
 
Com pot entendre’s arrel del que s’ha dit, la tasca de l’educadora aquí es 
concreta precisament en garantir un desenvolupament acceptable del 
procés assembleari, la qual cosa requereix, irrenunciablement, formació i 
pràctica.  
 
Les conseqüències de conèixer i acceptar els reptes que planteja una 
determinada oportunitat educativa són múltiples: fomenta l’autonomia 
de l’infant en la mesura que aquest s’habitua a proposar, a informar-se, a 
valorar, a decidir i a realitzar projectes concrets que responguin a les 
seves necessitats; permet l’exercici de la responsabilitat, ja que el procés 
educatiu es basa en l’adquisició de compromisos educatius per part de 
l’infant i de l’educadora: totes dues es marquen els objectius 
(pedagògics) a complir en un determinat temps, habituant-les a assumir 
la responsabilitat de les seves accions i eleccions; preserva la motivació 
dels infants, ja que quan l’aprenentatge es centra en els seus propis 

interessos, la motivació queda intacta, les ganes d’aprendre es mantenen i 
la capacitat d’adquisició dels coneixements és significativament més 
elevada.   
 
Evidentment, considerem que aquestes conseqüències són positives. I ho 
considerem així perquè assumim dues premises bàsiques: 1) Decidir el 
traçat educatiu que es vol seguir permet afrontar els propis problemes 
amb responsabilitat, crear raonaments originals i elaborar marcs teòrics 
propis, i això és positiu; i 2) Els infants i joves són curiosos, 
extraordinàriament curiosos, amb el món que els envolta i que van 
coneixent progressivament. És indubtable la capacitat i la voluntat 
d’aprendre i conèixer que posseeixen, que posseim. És l’obligació 
imposada externament, l’autoritat inexpugnable, la verticalitat inel·ludible, 
la dependència necessària els que provoquen el desinterès, la desidia, la 
incomprensió i el rebuig a l’acte educatiu.  
 
 
Fins aquí s’ha intentat sintetitzar els aspectes teòrics de l’assemblearisme i 
les reflexions que aquest mètode ha suggerit. Queden encara múltiples 
aspectes a debatre, a qüestionar i a desenvolupar, i només sent-ne 
conscients podem prevenir-nos contra l’estancament i el conservadorisme 
en la recerca d’un mètode pedagògic que a cada volta vegi incrementada la 
seva consistència. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Assemblees infantils 
 
Com fer assemblees amb nens i nenes? Tenint en compte la realitat 
d’algunes assemblees de persones adultes, la pregunta, certament, 
guanya interès. Si sovint no som capaces de fer-ne una nosaltres amb 
condicions, ¿com podem pensar en que els infants aconseguiran 
habituar-se a un funcionament assembleari? 
 
Bé, d’entrada cal dir que les educadores hem de formar-nos sobre les 
qüestions i  vicissituds d’aquest tipus d’organització social i que, 
realment, si volem que la nostra tasca educativa i social sigui efectiva, 
hem de resoldre les mancances que l’assemblea de monitores tingui. 
Però aquesta és una altra qüestió.  
 
El procés assembleari amb infants requereix un seguit de condicions i 
habilitats que seguidament anirem detallant, però hem de saber que ni és 
utòpic ni és irrealitzable. Es tracta d’un mètode global que pot canviar 
completament la dinàmica educativa de l’esplai, que com a proposta 
pedagògica no és que vagi més enllà de l’aplicada fins ara, sinó que 
concreta a la pràctica allò que ja fa temps que s’ha erigit com a ideari 
teòric. L’assemblearisme pot reeixir en l’intent de trobar un mètode 
pedagògic que respongui als objectius de l’esplai, pot desencallar el 
nostre projecte educatiu d’entre les runes de l’educació entesa com a 
ensinistrament i consolidar-lo com a agent actiu per a la transformació 
social. 
 
Tenim un repte al davant: consolidar un mètode pedagògic. Presentem a 
continuació algunes premises per a començar, alguns principis a tenir en 
compte, simplement el que fins ara podem dir, a l’espera de posteriors 
contribucions.  
 
 

a. El procés assembleari amb infants 
 
Els coneixements sobre el procés assembleari amb infants procedeixen 
de dos àmbits de pensament i d’influència diferents: primer, de l’àmbit de 
la pedagogia crítica, de la psicologia infantil i de la nostra experiència 

com a educadores en el tracte amb infants; segón, de l’àmbit de 
l’assemblearisme com a sistema d’organització social, dels seus principis 
metodològics i funcionals que han demostrat ser vàlids. La combinació 
dels dos àmbits de coneixement és el que permet pensar l’assemblearisme 
com a mètode pedagògic per a infants i joves. La pregunta que 
constantment hem de plantejar-nos per al seu desenvolupament i 
consolidament és: ¿com podem fer comprensibles i aplicables els principis 
assemblearis als infants?  
 
Però abans d’avançar en aquest sentit cal que les educadores tinguem 
presents els diferents nivells d’objectius que persegueix l’assemblearisme. 
Les monitores hem d’atendre a tres elements, importants tots ells, en el 
decurs d’una assemblea: eficàcia, participació democràtica directa i bon clima 
grupal. 
 
1) Eficàcia: les assemblees que es puguin fer han d’assolir els objectius pels 
quals han estat convocades. Això vol dir que s’han de poder prendre les 
decisions que es tenia previst prendre, que s’ha d’informar d’allò que es 
pretenia informar,… És important tenir aquest nivell d’objectius en 
compte perquè es la manera en com els infants i joves poden percebre 
que l’assemblea és funcional, amb capacitat per incidir en la seva 
quotidianitat. 
 
2) Participació democràtica directa: a l’assemblea s’ha de garantir que la 
informació sigui compresa per tothom per tal que existeixi un marc 
adequat on es puguin expressar i escoltar totes les opinions, sent aquestes 
tingudes en compte. S’ha de fomentar la participació de tothom en el 
procés de presa de decisions i s’ha d’evitar les coaccions i imposicions 
arbitràries. Per a infants i joves, treballar aquest nivell suposa anar 
adquirint els hàbits assemblearis bàsics, de manera que suposa un factor 
important a tenir en compte. 
 
3) Bon clima grupal: es tracta aquí de vetllar per unes bones relacions 
personals. És necessària l’existencia d’un bon clima de treball, basat en el 
respecte mutu i en la confiança. S’ha d’aprendre també a resoldre els 
conflictes intragrupals de manera no-violenta. Aquest nivell d’objectius, en 
el cas d’infants i joves, que és el que ens ocupa, resulta bàsic per a poder 



pensar en els anteriors nivells exposats (eficàcia i participació 
democràtica directa), de manera que mereixerà especial atenció per part 
de les educadores. 
 
Aquests tres nivells d’objectius cal tenir-los sempre en compte, per bé 
que no sempre podran ser assolits completament. Sovint algun nivell pot 
ser relativament incompatible amb un altre (pensem en la limitació del 
temps, per exemple), de manera que s’haurà d’aprendre a valorar quin 
és el que més convé segons les circumstàncies. Hem apuntat que el 
tercer nivell suposa una premissa per a l’assoliment dels altres dos; tot i 
això, no s’ha de tendir a un desequilibri desmesurat entre els diferents 
nivells. 
 
Retornem ara a la pregunta que plantejavem anteriorment: ¿com podem 
fer accesibles i comprensibles els principis assemblearis als infants? A 
l’inici d’aquest document hem sintetitzat aquests principis en quatre: 1) 
la capacitat real de decisió individual i col·lectiva de les persones en tot 
allò que els impliqui; 2) la igualtat de veu, vot i acció de les persones en 
tot allò que els impliqui; 3) la llibertat de veu, vot i acció de les persones 
en tot allò que els impliqui; i 4) el consens com a mecanisme vàlid per a 
la presa de decisions.  
 
Les experiències viscudes fins al moment són el que ens permeten 
afirmar que existeixen dos mecanismes essencials per a que aquests 
principis siguin adquirits per part dels infants i joves: 1) l’exemple de les 
educadores, i 2) l’excercici pràctic d’aquests principis. En aquest sentit, 
no són tant determinants les explicacions, afirmacions o indicacions que 
es puguin fer des de l’equip de monitores com la vivència en primera 
persona que puguin experimentar els infants. Un aprenentatge esdevé 
significatiu quan la persona que el fa és capaç de relacionar-lo amb la 
seva experiència real, amb la seva quotidianitat, quan teoria i pràxis 
apareixen conjuntament.  
 
Aquesta relació entre teoria i pràxis, però, no es tal si no parteix de la 
voluntat del propi infant. Si la praxis és imposada sense tenir en compte 
la disposició de l’infant a exercir-la no deixa de ser una farsa més, una 
representació buida d’un marc relacional establert heterònomament. Per 

aquest motiu hem de tenir en compte, a l’hora d’aplicar la metodologia 
assembleària, els dos elements que integren el procés eduactiu: 1) l’infant 
com a individualitat, i 2) el grup com a col·lectivitat.  
 
Quan parlem de l’infant com a individualitat fem referència al 
desenvolupament progressiu de les seves habilitats i capacitats relacionals, 
socio-afectives, cognitives i psicomotrius. Com a monitores hem de tenir 
en compte aquestes característiques pròpies de cada infant, intentant dur 
a terme les accions educatives que considerem adients d’una manera 
ajustada a les mateixes. D’altra banda, en ser les persones individualitats 
dins d’un col·lectiu, hem de parar atenció a la dinàmica grupal que 
s’estableix, a les relacions de poder que existeixen entre infants, entre 
infants i monitores (entre monitores també), al clima que es respira al 
grup. D’aquests dos elements ens n’ocuparem en els següents apartats.  
 
 

b. L’infant com a individualitat 
 
Ja s’ha introduït el que entenem per infant com a individualitat en un 
context educatiu com ha de ser l’esplai i l’assemblea infantil 
particularment. De manera més concreta, hi ha diverses qüestions que 
hem de tenir en compte: 
 
1) Convindria respectar escrupolosament les aptituds i el ritme individual del 
desenvolupament de cada infant, sent contraris a l’obligatorietat de l’acció. 
 
Entenem l’assemblea infantil com un espai de reunió a la que ténen el dret 
d'assistir-hi lliurement totes les participants del grup en qüestió. A 
diferència del que succeeix, per exemple, amb l’assemblea de monitores, a 
les assemblees infantils considerem contraproduent l’assistència 
obligatòria dels membres del grup, ja que comportaria, d’entrada, una 
desafecció per la mateixa, i conseqüentment, el desinterès, la 
incomprensió i el rebuig a participar-hi. Això és igualment vàlid per a 
qualsevol activitat que inicïin les monitores, és a dir, aquelles en les que els 
infants no han tingut capacitat de decisió.  
 



D’altra banda, caldria discutir el valor pedagògic de l’obligatorietat 
respecte a aquelles activitats (les accions que es volen realitzar) que 
s’originin des de la pròpia assemblea d’infants. En canvi, allò que si que 
entenem com a pedagògic és l’assumpció obligatòria de les decisions 
col·lectives preses en assemblea, especialment en els aspectes referents 
a la convivència. Com a monitores hem de saber trobar l’equilibri entre 
el principi de llibertat de veu, vot i acció i l’actitud de responsabilitat 
individual vers el grup que volem fomentar. 
 
I és que, tot i aquest principi de llibertat, les monitores hem de ser 
conscients que el sistema social en el que vivim exerceix una profunda 
influència sobre el comportament, els interessos i la manera de pensar 
de les persones, tant sobre els infants com sobre nosaltres. La societat 
empeny amb força cap al consum massiu, cap a la satisfacció inmediata 
de necessitats, la gran majoria d’elles creades artificialment, cap al no-
pensament, cap a la passivitat, cap a ser simples espectadores 
privilegiades de la nostra pròpia existència. Si l’esplai no estira amb força 
cap a la direcció contrària, la suposada llibertat dels infants només 
serveix per a que el camí cap a la docilitat sigui més senzill de recórrer. 
 
És per això que, tot i ser contraris a l’obligatorietat d’assistir a 
l’assemblea, volem fomentar-la i motivar als infants a participar-hi. Hem 
de trobar estratègies que permetin entendre a l’infant que assistir a 
l’assemblea és més recomanable que no fer-ho. Al mateix temps, però, 
hem de proporcionar alternatives a l’assemblea per a tots aquells infants 
que no vulguin ser-hi presents, ja que, en cas contrari, el que estariem 
fent seria obligar-los indirectament. Jocs dirigits per les monitores, 
d’assistència obligatòria encara que no de participació; limitar les 
possibilitats de fer coses, com per exemple no deixar la pilota per a que 
juguin; trobar alguna activitat paral·lela que també requereixi l’esforç i la 
implicació dels infants;… Són possibilitats que cal seguir explorant. 
 
Els motius que cada infant pot tenir per no voler assistir a l’assemblea 
són altament imprevisibles, doncs depenen de la seva pròpia 
idiosincràcia, de manera que cal respectar aquest rebuig sense fer-lo 
sentir culpable de res en absolut.  
 

Sens dubte, la millor manera que tenim per fer que un infant vulgui 
participar activament de l’assemblea és que percebi que l’assemblea és 
efectiva, que serveix d’alguna cosa i que, conseqüentment, també pot ser-li 
útil per a defensar els seus interessos. A partir d’aquí, com a conseqüència 
de la seva integració al nou medi social que suposa l’assemblea, serà capaç, 
probablement, de començar a elaborar pensaments menys egocèntrics.  
 
2) No hem de reforçar els mètodes basats en la coacció física o moral: ni càstigs 
inviables, ni premis gratuïts, ni classificacions, ni exàmens. 
 
Aquesta qüestió es deriva, en gran part, de l’anterior i també és aplicable a 
l’esplai més enllà de l’àmbit concret de l’assemblea. No es difícil percebre 
que l’esquema conductista d’estímul-resposta no ajuda gaire a despertar ni 
el pensament ni l’esperit crític. Més aviat es tracta d’un entrenament per a 
poder començar una presumpta cursa d’ascens social en la qual el ‘bon 
comportament’, la docilitat i l’obediència pròpia dels gossos de Pavlov 
esdevenen les bases l’estratègia guanyadora.  
 
Premiar i castigar per sistema implica una greu mancança de recursos 
pedagògics. No pretenem, però, fer una disertació sobre el càstig, no és 
aquest l’espai. El cas és que la nostra concepció de l’educació no 
contempla els mètodes basats en la coacció directa (càstig, amenaça de 
càstig) o indirecta (premis, classificiacions, notes). Creiem que per 
aquestes vies l’única cosa que es practica és un ensinistrament conductual 
i artificial de l’infant. Cada infant té les seves pròpies capacitats i 
necessitats concretes, i per tant, com a monitores, hem de trobar la 
manera adequada (individualitzada) de relacionar-nos-hi. Les estratègies 
relacionals que podem consolidar les monitores són també de caràcter 
col·lectiu, clar, però no podem d’oblidar a l’infant com a individualitat dins 
d’aquest col·lectiu.  
 
3) La vivència personal de l’experiència (assembleària). 
 
Un aspecte rellevant a tenir en compte a l’hora de traspassar la 
metodologia assembleària als infants i joves, és la vessant psicològica que 
emana d’aquesta pràctica educativa.  
 



La riquesa de la nostra intervenció educativa (la transmissió de la 
metodologia assembleària com a instrument per a la transformació 
social) es sustenta en l’experimentació en primera persona de la 
dinàmica assembleària. Aquesta experimentació suposa un seguit de 
canvis psicosocials en els infants a tenir en compte. El canvi en el model 
de convivència que suposa l’organització assembleària és un gir inesperat 
per a l’infant, que està acostumat a un ritme de vida dirigit i a una agenda 
ja planificada pels adults. En conseqüència, canviant aquesta rutina passiva 
i domesticada per una molt més participativa  i vivencial (és a dir, 
alterant el seu medi habitual), estem amenaçant el seu tipus habitual 
d’adaptació al medi, aquell comportament que usualment els ha resultat 
útil per als seus interessos. En última instància podriem estar posant en 
dubte el concepte que té de si mateix.  
 
És important remarcar una qüestió: no amenacem la seva capacitat 
d’adaptació al medi, un concepte abstracte, doncs aquesta es manté 
intacta. Qüestionem el tipus d’adaptació al qual l’infant està habituat, 
aquell comportament que usualment li ha sigut útil en la mesura que ha 
resultat premiat pel seu entorn social més inmediat.  
 
En aquest sentit, en alterar el medi habitual estem promovent un canvi, 
primer en els hàbits, després en l’actitud vital, i aquest canvi suposa una 
nova oportunitat educativa. Com a tal, per a que d’aquesta oportunitat 
en sorgeixi un aprenentatge, la tasca de les educadores és acompanyar 
als infants en aquest canvi per a que no esdevingui un mur infranquejable.  
 
Per tant, i per coherència pedagògica, pretendre treballar 
l’assemblearisme ens obliga a treballar els canvis psicosocials que es 
donen en els infants, per tal de guiar-los en aquest procés 
d’aprenentatge, i així aconseguir que adoptin el nous mecanismes i 
recursos personals i socials basats en el model assembleari. Si no tenim 
en compte l’evolució de cadascun d’ells, l’única cosa que aconseguirem 
és confondre’ls, desinteressar-los, i inhibir les seves capacitats. 
 
D’altra banda, la nostra societat promou un tipus de comportament 
estàndard que nosaltres considerem basat en ideals i principis que no 
ens són propers. Aquests són, d’una banda, la submisió, el passar 

desapercebut, l’individualisme, la por a l’altre,… De l’altra, el triomfar per 
sobre de tot, el materialisme, l’egoisme, la cultura de la inmediatesa,… Per 
això, sent coherents amb els nostres propis principis pedagògics i amb el 
nostre ideari, creiem necessari promoure aquest canvi en el tipus 
d’adaptació al medi que han après. Per això, en la mesura que l’adaptació 
al medi és un aprenentatge social, creiem positiu fomentar un 
aprenentatge alternatiu al consolidat. Encara que només sigui per exercitar 
una capacitat (la d’adaptar-se) que progressivament sembla anar-se esvaïnt 
a mesura que un medi, el nostre, cada vegada més estàndard, uniformitza 
les vides de qui el patim. Possibilitar l’aprenentatge de noves estratègies 
relacionals és una qüestió bàsica en una pràctica pedagògica que cerca un 
canvi social. 
 
Com podem aconseguir que aquest canvi no sigui traumàtic? Hem de tenir 
en compte que per al canvi cap a l’assemblearisme les monitores ens 
haurem de dotar dels instruments necessaris per a que els infants 
prenguin consciència del fet, i ho integrin a la seva personalitat de forma 
equilibrada. Tot i que encara queden moltes aportacions pedagògiques per 
fer en aquest sentit, si que poden mencionar-se tres aspectes que poden 
ajudar al creixement personal dels infants: 1) rebre valoració positiva, o 
feedback, de les persones de referència (les monitores); 2) valorar per si 
mateixos l’experiència positivament; i 3) que la valoració dels referents i la 
de l’infant coincideixin. 
 
Per a que aquests instruments siguin útils hem de propiciar unes relacions 
favorables a la conservació i valoració del propi jo de cada infant. És a dir, 
crear un clima que propicïi un tipus de relació entre congèneres basat en  
la comunicació bidireccional, el respecte mutu i la confiança recíproca, i 
que no amenaci la idea que cada nen o nena s’ha fet de si mateixa. 
 
4) Mecanismes de defensa. 
 
En relació precisament a aquesta amenaça a la concepció que cada infant (i 
persona!) té de si mateixa, és important fer referència als mecanismes de 
defensa. El conjunt de mecanismes de defensa que una persona adopta 
constitueixen la manera en com aquesta ha après a defensar la seva 
integritat psicològica (intel·lectual, emocional, afectiva, relacional,…) i 



física. Se n’han assenyalat molts, de mecanismes, com ara  la projecció, 
l’evasió, la regressió, la negació,… Cada persona, a mesura que es 
desenvolupa, aprèn alguns d’aquests mecanismes. L’aprenentatge és 
eminentment informal, es realitza a cada moment, i, en alguna mesura, 
està influenciat per la manera de ser intrínseca de la persona. Podem dir 
que les persones ténen tendència a aprendre’n uns i no altres. Els 
mecanismes de defensa en si mateixos són positius en la mesura que 
confereixen seguretat, autonomia. Però al mateix temps, si aquests 
mecanismes es tornen rígids, si apareixen de manera exagerada, la 
persona perd la consciència del seu propi ser. Deixa de ser autònoma.  
 
La qüestió, però, l’element principal en el qual les educadores podem 
incidir, és el medi en el qual la persona es desenvolupa. Les monitores, 
com a propiciadores d’un nou medi, som responsables de la reacció 
individual de cada infant a aquesta novetat, i com a tals, hem de ser 
conscients dels mecanismes que cada infant assaja. No només això, però, 
ja que també hem d’apredre a rebre aquests mecanismes. No a esquivar-
los, ni a rebutjar-los, ni a trencar-los. A rebre’ls, per aconseguir que 
l’infant senti que no els necessita en un espai com l’assemblea. 
 
A l’annex 4 podeu trobar una descripció bàsica dels mecanismes de 
defensa més usuals. 
 
 

c. El grup com a col·lectiu 
 
Quan un grup d’infants entra en un nou medi social, un medi on s’han 
alterat les estructures i direccions comunicatives i relacionals habituals, 
no és només cada infant el que va canviant individualment, sinó que el 
grup, en el seu conjunt, també realitza aprenentatges nous que el fan 
canviar. Aquests canvis els podem observar en dos àmbits diferents: 1) 
les reaccions com a col·lectiu i 2) les reaccions interpersonals. 
 
1) Un col·lectiu apren noves maneres de fer. L’aprenentatge col·lectiu és 
una evidència, doncs a mesura que passa el temps, un grup adquireix una 
sèrie d’hàbits, i això succeeix com a conseqüència del reforçament 
col·lectiu a l’aprenentatge individual. Al seu temps, també, l’aprenentatge 

individual consolida els hàbits i les actituds col·lectives. És per això que en 
la mesura que els infants aprenen a intervenir positivament a la seva 
realitat, a crear, a proposar jocs i projectes, el grup adquireix 
progressivament la capacitat d’autogestionar-se. I com a conseqüència 
d’aquesta autogestió col·lectiva, les persones, els infants, les joves, 
adquireixen també una autonomia que els permet ser actives en la seva 
quotidianitat. 
 
2) En canviar el medi també provoquem canvis en les relacions 
interpersonals (en les relacions de poder). Poden produïr-se canvis en el 
lideratge del grup, com també poden no produïr-se. Poden haver-hi canvis 
interpersonals a l’espai assembleari però no produir-se als altres àmbits de 
l’esplai. Com a monitores hem d’estar atentes a aquests possibles canvis 
en les relacions que s’estableixen entre els infants, tan per a entendre la 
situació personal que pugui viure un infant com per a entendre les actituds 
grupals que puguin produir-se.  
 
Encara hi ha una darrera qüestió respecte al grup en aquest procés 
d’adquisició de la metodologia assembleària. La premissa, respecte a 
l’assemblea, és tendir progressivament cap a l’autogestió completa del 
grup de joves. En aquest sentit, concebem l’educació com una progressiva 
desaparició de l’autoritat (de les monitores en el nostre cas) en favor 
d’una creixent capacitat d’autogestió. En paraules de Bakunin, “tota 
educació racional no és, en el fons, més que la immolació progressiva de 
l’autoritat en benefici de la llibertat”. 
 
Per aquest motiu entenem que als grups amb els infants més petits 
l’assemblea serà més moderada per les educadores que no pas pels propis 
infants. L’autoritat de les monitores, però, no serveix en aquest cas per a 
reprimir ni censurar determinats comportaments en el marc de 
l’assemblea, sinó que consisteix en dinamitzar-la, en fer coneixedors i 
partíceps als infants de l’actitud assembleària, dels principis assemblearis. 
Serà a mesura que el grup vagi creixent que allò adquirit podran utilitzar-
ho en benefici de la seva pròpia autogestió i autoorganització. 
 
A grans trets, resulta imprescindible vetllar per una aplicació progressiva 
del model d’autogestió pretès, tan pel que fa a la posada en pràctica de 



l’assemblearisme per primera vegada en un grup, com per la, com deiem, 
progressiva i necessària immolació de l’autoritat i guia de les educadores 
a mesura que infants i grup van integrant les actituds assembleàries.  
    
Només des de la pròpia experimentació els infants seran capaços 
d’interpretar, interioritzar i reproduir les pràctiques preteses. Això vol 
dir que gran part de la nostra tasca és la de vetllar pel saber fer  i el ser 
més que pel saber.  És a dir,  que ens hem de centrar més en els fets que 
en les paraules. Les educadores podem orientar amb la paraula, però la 
interiorització dels hàbits no vindran d’abstractes i profundes 
explicacions sobre saber estar, quelcom artificial i buït, sinó de la vivència 
d’autogestió real i no dirigida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La pràctica assembleària: 
 
Aplicar la metodologia assembleària requereix saber què s’està fent. 
Requereix saber què busquem, què podem esperar, com podem 
mediar,… És evident que principalment les coses les aprenem quan les 
fem, quan les practiquem, i com a educadores hem d’excercitar 
continuament habilitats que ens poden ajudar a impulsar les assemblees 
infantils. 
 
Es per això que una guia detallada sobre la vessant pràctica de 
l’assemblearisme podria ser útil, però resultaria francament falsa i artificial, 
a part de no garantir en absolut que fós objectiva i aplicable a totes les 
realitats socials. Les coses s’aprenen fent-les, dèiem. I les fem en un 
context determinat, en una realitat concreta. Aquesta és, doncs, la 
primera qüestió a tenir en compte: la situació concreta del grup. Aquest 
inclou tant els aspectes externs del grup (clase social, tipus de vida al 
barri, tipus d’urbanisme del barri,…) com els aspectes interns (maduresa, 
tamany del grup, anys de coneixença, relacions intragrupals,…). Per tant, 
l’acció que com a monitores emprenguem respecte al grup d’edat amb el 
qual treballem ha de partir necessàriament d’un anàlisi del grup: hem de 
conèixer el grup, la seva dinàmica interna i el seu ambient extern per a 
poder-hi treballar. A l’annex 5 mostrem un model d’anàlisi del grup que 
pot resultar útil per a conèixer aquest context. 
 
Una vegada que coneixem la realitat del grup és quan podem ajustar la 
metodologia assembleària a les necessitats i capacitats del grup i començar 
a aplicar-la. Per a fer-ho existeixen un seguit de qüestions que no podem 
obviar i que a continuació desenvolupem breument. 
 
 

a. Aspectes formals 
 
1) Presentació de l’assemblea: Traslladar la metodologia assembleària als 
grups d’infants no implica explicar totes les consideracions que com a 
monitores hem fet respecte a la mateixa. Però tampoc implica amagar-ne 
els objectius que busquem ni el pensament transformador que hi ha al 
darrera. Per a fer-ho, una monitora haurà de fer una explicació adequada 



de la mateixa. En ser, probablement, el primer contacte que els infants 
tindran amb el concepte i la pràctica de l’assemblea és important que 
sigui una explicació clara, comprensible per als infants, coherent i 
completa.  
 
És important tenir en compte una qüestió bàsica per a fer aquesta 
explicació: les nenes i els nens són intel·ligents, i per intel·ligència 
entenem capacitat d’aprenentatge. Adaptar l’explicació a la maduresa o a 
les capacitats del grup d’infants no vol dir reduir els continguts de 
l’explicació, sinó utilitzar un llenguatge comprensible per als infants. Els 
continguts d’aquesta explicació han de ser els mateixos per a qualsevol 
franja d’edat, doncs després seran els propis infants els qui adaptaran 
millor la pràctica assembleària a les seves necessitats. El que varia és el 
continent de l’explicació, la manera en com es diu.  
 
Feta aquesta consideració podem presentar els que creiem que poden 
ser els continguts adequats per a traslladar als infants:  
 

1. Definició: què és? 
2. Utilitat: per a què serveix? 
3. Objectius: què pretenem les monitores funcionant així? 
4. Funcionament I: quines són les normes, les premisses bàsiques? 
5. Funcionament II: quins són els rols i l’actitud corresponent? 

 
Ara bé, i especialment en el cas dels petits i mitjans, és important que 
allò que se’ls explica tingui relació amb pensaments que hagin elaborat 
prèviament, o com a mínim, que ho puguin relacionar amb quelcom que 
els infants vivencien en el present. Per això pot ser d’utilitat plantejar 
algunes preguntes generadores (en terminologia de Paulo Freire) abans de 
començar l’explicació. Les preguntes generadores han de tenir la 
propietat de fer pensar els infants, de permetre’ls expressar el que ells ja 
coneixen i el que ells desitgen. Uns exemples ho serien les següents: qui 
pren les decisions a l’esplai? ; us sembla bé que les monitores decideixin el que 
es fa a l’esplai? ; us agradaria poder decidir (algunes) coses de l’esplai? ; 
quines? És important atorgar i reconèixer l’ús de la paraula per part dels 
infants des d’un inici  en el procés d’aplicació pràctica de la metodologia 
assembleària. A partir de les seves respostes, que ténen un caràcter 

creador (i no memorístic), podem explicar el que pot significar l’assemblea 
en relació a les seves expectatives vers les capacitats de decisió i 
d’autoorganització.   
 
Aquesta consideració probablement faci comprensible el fet que no 
exposem una explicació concreta, doncs és a partir del que hagin 
expressat els infants que podrem fer una explicació que puguin entendre i 
integrar al seu funcionament. El que hem de procurar és no oblidar quins 
són els continguts que volem traslladar a les nenes i nens.  
 
Entenem que els tres primers punts de l’explicació (definició, utilitat i 
objectius) ja hauran estat compresos per qui hagi llegit aquestes línees, ja 
que s’han explicitat al llarg del text. Fixem-nos doncs en el funcionament 
de l’assemblea: 
 
Hem dit que hi ha una sèrie de premisses que no es poden obviar. 
Aquestes premisses deriven dels quatre principis assemblearis que hem 
esmentat ja en dues ocasions. No són moltes, però si que han de ser 
clares: 
 

1. Demanar i respectar el torn de paraula 
2. Prendre decisions des del consens 
3. Assumir individualment les decisions preses que afecten al grup 
4. Prendre acta 
5. Controlar el temps de l’assemblea (monitores!) 
6. La participació a l’assemblea és voluntària 

 
Aquestes normes són bàsiques per al bon funcionament de l’assemblea, 
encara més si pretenem que sigui una experiència pedagògica i no només 
(que ja és molt) una metodologia organitzativa basada en l’autogestió. 
Explicarem seguidament algunes consideracions al respecte, però és 
necessari que abans de fer-ho veiem quins són els rols dins de l’assemblea 
i l’actitud que se n’hauria de derivar: 
 

1. Moderadora: és la persona que condueix l’assemblea. No només ha 
de repartir els torns de paraula i fer respectar les persones que 
intervenen, sinó que la seva feina fonamental és la d’anar recollint les 



qüestions que sorgeixen, resumir les intervencions que s’han allargat o 
que no eren concises, intentar trobar punts en comú quan hi hagi 
posicionaments divergents. La moderadora és l’encarregada de 
dinamitzar l’assemblea. La moderadora no hauria d’expressar punts de 
vista ni opinions llevat que el que pensa no es vegi reflectit en cap de les 
intervencions fetes. Aquesta tasca la pot fer una monitora en un inici, 
intentant donar sempre la veu als infants, però amb el temps és possible 
que les mateixes participants vulguin intentar-ho fer. Evidentment, 
haurem d’incentivar que això succeeixi, sense temer per si l’assemblea 
resulta un fracàs a curt termini. En tot cas, les monitores podem exercir 
de suport, buscant progressivament un pla secundari a l’assemblea. 

 
2. Secretària: és la persona que pren acta de l’assemblea. Les 

participants han d’aprendre que escriure una acta no significa transcriure 
literalment les discussions que es puguin tenir, sinó tenir capacitat de 
sintetitzar allò essencial que es diu i anotar la conclusió a la que s’arriba 
o la decisió que es pren. En aquest cas, el rol tampoc facilita la 
intervenció activa a l’assemblea, doncs la seva tasca principal és la d’estar 
atent al que es diu. Tot i així, com en el cas de la moderadora, també 
pot intervenir puntualment, ja sigui per aportar alguna qüestió nova o, 
simplement, per fer-se repetir alguna cosa que no ha quedat prou clara. 
Les primeres vegades poden també encarregar-se’n les pròpies 
monitores, però altra vegada és probable que aviat alguns infants vulguin 
fer-se’n càrrec. Les monitores podem explicar a les participants que 
exerceixin de secretària el que hem fet nosaltres quan preniem les actes 
o ensenyar-los les actes anteriors per a que en tinguin un referent. Per a 
les actes va bé tenir una llibreta del grup, o fulls que es puguin guardar 
en alguna carpeta. 

 
3. Participants: Ho són la resta de persones que conformen 

l’assemblea. És important que els infants entenguin que a l’assemblea cal 
mantenir una actitud activa i de respecte cap a les companyes, tant a 
l’hora de parlar com a la d’escoltar. A més a més, han de procurar 
arribar a un consens en les discussions que puguin tenir lloc.  
 

4. Observadores: Aquest és un rol prescindible però que pot 
esdevenir un recurs a l’hora de treballar l’assemblea amb les participants 

més reticents a intervenir-hi. La seva tasca és observar el que va passant a 
l’assemblea i després traslladar-ho a la resta de nenes i nens. Les 
monitores podem facilitar-los les coses dient algunes qüestions concretes 
en les quals poden fixar-se, com per exemple si s’interrompen quan 
parlen, si escolten o no, les relacions que s’estableixen,… 
 
Vistos aquests rols, caldria ara mencionar un parell de coses sobre les 
normes o premises que s’han ennumerat anteriorment. Bàsicament sobre 
la segona, la tercera, la cinquena i la sisena, començant per aquestes 
darreres per ser les de menor complicació.  
 
Controlar el temps de l’assemblea és bàsic: si ja ens costa prou a les 
monitores rendir a les assemblees després d’una estona d’estar 
concentrades, per als infants aixó encara comporta més problemes. 
Perquè no només es cansen abans sinó que en fer-ho poden percebre 
l’assemblea com a una cosa feixuga i reaccionar negativament cap a ella. 
Amb els més petits no hauriem d’estar-nos-hi més de vint minuts-mitja 
hora. Inicialment serà tasca de les monitores el controlar el temps, podent 
traslladar aquesta funció a la moderadora quan es cregui convenient. 
 
Respecte a la voluntarietat de participació a l’assemblea cal dir només que 
es deriva del principi de llibertat d’acció, veu i vot de les persones. 
Participar a l’assemblea ha de ser una responsabilitat presa voluntàriament 
si vol tenir un sentit pedagògic, és a dir, si vol constituir una acció 
emancipadora. Aquest fet comporta un risc que assumim: la poca 
presència d’infants a l’assemblea. Però no és amb l’obligatorietat que es 
resol aquest problema (això únicament desviaria el conflicte, sense 
resoldre’l, cap a, per exemple, un desinterès, tot i la presència física, per 
tot allò que envolta l’assemblea), sinó amb la reivindicació de la pròpia 
assemblea com a òrgan d’autogestió real: si els infants que no vénen a 
l’assemblea perceben que aquesta pren decisions reals i palpables, ja sigui 
en quant a projectes i activitats com en qüestions de convivència, tard o 
d’hora elles mateixes acabaran participant abans que es puguin prendre 
decisions contràries als seus interessos. 
 
Una altra qüestió és el tema del consens. Arribar al consens és prendre 
una decisió que ningú de l’assemblea rebutgi. Hi ha diverses maneres 



d’arribar a un consens: convencent a les persones que defensen una 
posició oposada a la pròpia, deixant-se convèncer, fent concesions 
mútues, establint bases comunes, cedint en determinats aspectes,… 
L’experiència, però, ens diu que el consens no sempre és la millor 
resol·lució que es pot prendre a l’hora de ser efectius, ja que una posició 
pot estar equivocada completament i, amb la voluntat d’arribar al 
consens, tenir una forta influència en la decisió final que es pren. Però 
aquest és només un dels nivells de l’assemblea, el de l’efectivitat. 
Tractant-se d’infants, i recordant que l’assemblea és una metodologia 
pedagògica, creiem que és millor prendre una decisió mínimament 
efectiva si fent-ho es treballen en major mesura les actituds 
assembleàries i de relació entre les participants. Per aquest motiu el 
consens ha de ser una premisa, un punt de partida col·lectivament 
acceptat.  
 
El darrer tema a comentar és el d’assumir individualment, fins i tot si no 
s’ha participat (per que no s’ha volgut), les decisions preses en assemblea 
que afecten al grup sencer. Aquesta premisa, que pot semblar òbvia, és 
una de les claus d’un bon funcionament assembleari. L’assemblea és 
l’òrgan mitjançant el qual els infants poden autogestionar-se, és a dir 
l’òrgan que té el poder de prendre decisions. Aquest poder, en una altra 
metodologia pedagògica, recau en les educadores. La metodologia 
assembleària no destrueix el poder, només el canvia de lloc, recaient de 
manera equitativa sobre totes les implicades en una determinada 
situació. Però d’igual manera que un infant accepta el judici d’una 
monitora en un model educatiu alternatiu, en el model assembleari ha 
d’acceptar el de l’assemblea, que, d’altra banda, posseeix major 
legitimitat. El principi de la llibertat individual, en aquest cas, pot ser vist 
en entredit en favor de la llibertat col·lectiva. Si bé no neguem que 
aquesta qüestió hauria de ser revisada i que constitueix una coherció per 
a la individualitat de cada participant, també és cert que la defensa a 
ultrança de la llibertat individual sovint està motivada per egoismes que 
incapaciten l’exercici de la llibertat col·lectiva, la qual mereix, en una 
situació educativa, una major atenció. 
 
 
 

b. L’ordre del dia 
 
Com es decideixen els temes que es tractaran a l’assemblea i quí els 
decideix? Dues preguntes que conviden a la discusió. D’una banda creiem 
que qualsevol participant de l’assemblea, sigui infant o monitora, té el dret 
de proposar temes a tractar. També sabem, però, que les nenes i els nens 
petits acostumen a tenir dificultats a l’hora de discernir el que són 
problemes individuals i temes que afecten al col·lectiu. Però seria una gran 
incoherència pedagògica que fóssin únicament les monitores les qui 
decidissin el que s’ha de parlar en assemblea. Però pretendre fer l’ordre 
del dia en el mateix moment de l’assemblea pot resultar bastant caòtic, a 
banda d’allargar l’inici fins a un punt que podria resultar contraproduent 
en la predisposició dels infants a participar. 
 
Caldrà treballar en aquest aspecte perquè no tenim, per ara, una resposta 
que puguem qualificar d’irreprotxable (ni possiblement l’arribem a tenir), 
però si que podem apuntar el que s’ha pogut experimentar fins ara:  
 
En activitats de llarga durada (com els campaments d’estiu o les colònies 
de primavera) és positiu tenir un ordre del dia base, proposat per l’equip 
de monitores, que sigui prou ampli com per permetre que en els punts a 
tractar els infants puguin intervenir propositivament (és a dir, proposant 
coses, no només responent a qüestions plantejades per les monitores). 
Per exemple, podriem plantejar el següent:  
 

1. Activitats: propostes de jocs, tallers,… calendarització,… 
2. Convivència: resolució conflictes, establiment de normes, revisió de 

normes,…  
3. Varis: cuina, monitores, lliteres,…  

 
Els punts han de ser oberts, tendint a minimitzar la quantitat d’informació 
que s’ha de transmetre als nens, apostant clarament per fer una assemblea 
on es puguin proposar i decidir coses, més que per una assemblea 
informativa.  
 
En aquest sentit convé recordar que l’assemblea és voluntària, de manera 
que si com a equip de monitores volem comunicar alguna cosa al grup 



d’infants, hem de tenir en compte que a l’assemblea probablement no hi 
seran totes les participants. Per tant haurem de buscar un altre moment 
per a fer-ho. És fonamental no confondre les assemblees amb l’usual “les 
monitores volem dir-vos una cosa”: primer, perquè no és ni de lluny el 
mateix, i segon, perquè això descolocaria als infants, els quals tenien una 
imatge del que és l’assemblea que distorsionariem. 
 
Tornant a la qüestió que ens ocupava, és probable que amb grups 
d’adolescents i joves, o amb grups reduïts (menys de 8-10 persones), 
sigui relativament fàcil establir l’ordre del dia conjuntament al principi de 
l’assemblea. Probablement sigui cap a on haurem de tendir a mesura que 
els infants avancin en la seva formació i experiència assembleària.  
 
Si els punts de l’ordre del dia són prou generals com per permetre que 
els infants propossin temes concrets en algun d’ells i si, a més a més, en 
iniciar l’assemblea, donem peu a que els infants proposin nous punts a 
tractar (o uns punts completament alternatius) no haurem resolt els 
dilemes pedagògics que ens plantejavem completament, però si que 
haurem assentat un punt de partida amb el qual començar.  
 
 

c. Recursos 
 
Els recursos són les estratègies i els objectes que podem utilitzar per a 
que la metodologia assembleària funcioni. Tractant-se de nenes i nens, 
són bastant importants, doncs els ajuden a situar-se i a orientar-se en el 
marc assembleari. Els recursos que utilitzem han d’estar enfocats als tres 
nivells d’objectius que té l’assemblearisme (eficàcia, participació directa i 
bon ambient grupal) i, lògicament, en funció de quin d’aquests volguem 
potenciar, en farem servir uns o altres. Evidentment, alguns recursos 
poden ser utilitzats simultàneament. 
 
Pel que fa a la qüestió de l’eficacia, amb els petits és convenient disposar 
de mètodes visuals, com una pissarra (per fer anotacions durant 
l’assemblea) i cartells que permetin recordar els acords presos. També 
és convenient animar-los a fer la seva pròpia llibreta de l’assemblea i a 
que expliquin allò que s’ha decidit als infants que no han participat de 

l’assemblea. Ens caldrà imaginació per a resoldre les mancances que 
observem respecte a l’eficàcia de les assemblees! D’altra banda, 
especialment també per als petits, alguns formalismes (com remarcar 
especialment els diferents rols de l’assemblea, algun objecte que simbolitzi 
el torn de paraula, l’estructuració de l’assemblea,…) són útils per a que es 
produeixi una identificació entre la teoria assembleària i la pràctica real. 
 
Amb joves no són necessaris tants recursos visuals i prenen força les 
eines de l’assemblea, com la llibreta d’actes, i els hàbits, que és allò a que 
les monitores han de parar especial atenció (com per exemple garantir el 
respecte a tothom, proposar descansos de cinc minuts,…). La nostra 
experiència ens diu que les joves són molt receptives a aquesta manera de 
treballar, doncs sembla que troben aquesta proposta com una qüestió 
significativa per a ells. 
 
Pel que fa a la participació directa a l’assemblea els recursos són similars 
als que podem utilitzar a les reunions de monitores: fer preguntes obertes 
que generin respostes, fer preguntes directes a qui li costi intervenir, fer 
petits grups per a tractar temes concrets, fer rodes d’opinió on tothom 
digui la seva opinió,… Aquests recursos els podem utilitzar ja estiguem 
exercint de moderadora de l’assemblea com de participant, en aquest cas 
fent la proposta obertament (no imposant una decisió presa 
individualment, per exemple dient: crec que potser aniria millor tractar aquest 
tema en grups petits, què us sembla?).  
 
A mesura que els infants van madurant, la figura de la monitora ha de 
tendir a passar cada vegada més desapercebuda, ser menys 
intervencionistes, amb l’objectiu de procurar igualar els rols de monitora i 
de joves a l’assemblea. Els esforços de les monitores han d’anar dirigits a 
ser molt coherents amb els principis assemblearis, especialment en 
aquesta etapa d’edat, respectant la dinàmica assembleària del grup. 
 
Finalment, per a la qüestió de crear un bon ambient en el grup, és 
necessari treballar-lo tant a l’espai assembleari com fora. A l’assemblea 
consisteix bàsicament en garantir el respecte per a totes les participants, 
mitjançant una bona moderació. Fora de l’espai assembleari, les monitores 
podem proposar la realització de jocs cooperatius, de jocs de coneixença i 



confiança, de dinàmiques amb les quals es treballin els rols del grup, els 
llaços afectius de les participants,… En aquest sentit, tot allò que els 
esplais ja fan per a fomentar la cohesió d’un grup és benvingut com a 
recurs per a treballar l’assemblearisme. 
 
En tot cas, si que hem observat amb les adolescents, que aquestes 
tendeixen a portar al terreny personal els conflictes que sorgeixen dins 
el grup i que s’expliciten a les assemblees. Les monitores han de marcar 
els límits i contenir les recriminacions individualitzades orientant la 
discussió cap a la resolució del conflicte i no facilitant que es desvirtuï. 
 
 

d. Fonamentalisme assembleari 
 
A risc de resultar redundant, cal dir que l’assemblearisme no ho resol 
tot. Hem de defugir del fonamentalisme assembleari i comprendre prou 
la realitat concreta com per saber si en un moment concret s’han 
d’utilitzar recursos pedagògics alternatius a l’assemblearisme. És a dir: és 
possible que no sempre convingui, pedagògicament, reservar i resoldre 
totes les qüestions a l’assemblea.  
 
L’experiència com a monitores (i compartir els dubtes amb la resta de 
monitores) ajudarà a discernir aquests moments, però hem de tenir 
present, a mode de guia, que els conflictes puntuals, així com els 
hipotètics càstigs conseqüents, han de ser atesos al moment (si un cas 
després ja es tractarà el tema a l’assemblea). En matèria de càstigs 
encara no disposem d’experiències convincents, en la metodologia 
assembleària, com per abordar la qüestió profundament. Una sanció per 
a alguna participant decidida de manera assembleària segurament tindrà 
més legitimitat per a la sancionada que si prové exclusivament de les 
monitores, però en ser una qüestió delicada, haurem d’estar atentes a 
com es desenvolupa: a la proporcionalitat del càstig, a com reacciona 
l’afectada, a com se li garanteix un tracte respectuós, a com es 
comporten els infants que “sancionen”,… 
 
Al mateix temps hem de vetllar per mantenir altres principis educatius 
que son imprescindibles si volem dur a terme un projecte educatiu 

emancipador. Convidrà no perdre de vista la qüestió de la coeducació (de 
gènere, de classes socials, de procedència,…) i les conseqüències 
pedagògiques que comporta, així com garantir espais de participació 
directa en altres moments del temps d’esplai, fora de l’assemblea. En 
aquest sentit, tinguem en compte que pot resultar frustrant per a un infant 
el proposar alguna acció, joc o activitat per a realitzar i trobar com a 
resposta, sempre, que “això ara no toca, espera a l’assemblea”. Haurem de 
tenir una mica de vista amb aquesta qüestió. Les monitores hem de 
rebutjar la utilització sistemàtica de l’assemblea com a mecanisme 
(egoïsta) per a retardar la presa d’una decisió que individualment no ens 
convé o la resolució d’un conflicte en el qual ens fa mandra intervenir. 
 
Un altre principi de l’esplai que cal no perdre de vista és l’educació 
mitjançant el joc. És un dels trets específics que defineixen el projecte 
educatiu de l’esplai. A l’assemblea els infants poden decidir a què jugar i 
quan jugar però convindrà tenir present que les monitores, per la senzilla 
qüestió de tenir més experiència que els nens i les nenes, sempre podem 
oferir una major quantitat de recursos i de jocs. La nostra societat premia 
el mimetisme i la còpia, la repetició d’esquemes coneguts, i si els infants 
són sempre els qui decideixen a què juguen (o quina activitat fan, o a on 
volen anar d’excursió) és possible que aquests vulguin fer/jugar 
reiteradament al mateix. En aquest sentit, les monitores, especialment 
quan els infants són petits, hem de poder oferir-los sempre diferents tipus 
d’activitats (jocs moguts, de confiança, tallers, excursions, teatre, 
música,…). Quan coneguin les diferents opcions estaran en posició de 
decidir quina és la que volen dur a terme. També es poden fer pactes, en 
el marc de l’assembea, com ara decidir les monitores un joc i els infants 
un altre, o dedicar una estona a fer allò que volen els infants i una altra a 
allò que decideixen les monitores. A mesura que els infants van creixent, 
l’espai de temps destinat a allò acordat en assemblea ha de ser 
progressivament major que el que dirigeixen les monitores, tendint 
aquestes a tenir cada vegada menys protagonisme. 
 
 
 
 
 



e. Verificabilitat del procés 
 
Com en qualsevol procés que emprenem, les monitores hem de tenir la 
capacitat de validar-lo, de comprovar si estem avançant o retrocedint, 
de verificar si realment estem fent el que diem que fem i en quina 
mesura ho estem fent.  
 
Sovint ens conformem amb una valoració descriptiva de les activitats 
realitzades, en ocasions semblem aprofundir una mica més en el rerefons 
pedagògic que perseguim, però la realitat més habitual és que allò que 
valorem en una activitat no és cap indicador (o no és un indicador 
suficient) de l’evolució del procés educatiu.  
 
A mode d’introducció a la valoració del procés assembleari creiem que 
aquesta ha de tenir en compte dos aspectes diferenciats: d’una banda, 
l’assemblea, i de l’altra l’activitat producte de l’assemblea.  
 
Si distingim aquests dos moments en la valoració del procés és perquè 
així serem capaces veure clarament els aspectes concrets de cadascún 
d’ells que d’altra manera quedarien obviats.  
 
L’assemblea és un procés per si mateixa, i com a tal, ha de ser clarament 
valorada. L’activitat (o l’aplicació pràctica d’una decisió presa en assemblea, 
per parlar d’una manera més genèrica) és un altre procés, derivat de 
l’assemblea, però diferent, la qualitat de la qual no està subjecta a la de 
l’assemblea, tot i que possiblement hi hagi una certa relació. Combinar 
les valoracions d’aquests dos elements és el que ens facilitarà l’obtenció 
d’un anàlisi consistent del procés assembleari globlal que, al seu temps, 
ens permetrà verificar la trajectòria pedagògica que estarem construïnt.  
 
En cadascún d’aquests dos moments haurem d’observar i valorar una 
sèrie de conceptes, més o menys subjectius, la caraterística principal dels 
quals, però, sigui la següent: que es puguin observar a totes les assemblees i 
activitats que es realitzen. A aquesta qualitat l’anomenem exportabilitat, i es 
tracta d’una qualitat essencial, doncs és el que permetrà veure l’evolució 
d’un procés, la relació entre l’abans i el després, entre un treball i el 
resultat fruit d’aquest treball, entre una activititat de principi de curs i 

una de les finals. Quins són aquests conceptes i quines eines podem 
utilitzar és una de les àrees en les que cal continuar treballant, únicament 
podem oferir algunes propostes per començar a treballar. 
 
Ens centrarem en la valoració de l’assemblea, doncs l’altre aspecte (la 
valoració de l’activitat resultant de l’assemblea) forma part d’un debat més 
extens que gira en torn a com valorar la feina pedagògica global feta a 
l’esplai. D’aquest aspecte només podem fer-ne una breu reflexió:  
 
Quan les monitores acostumem a valorar una activitat ho fem en funció 
d’allò que hem observat en el transcurs de la mateixa. En ocasions fins i 
tot valorem allò que hem observat en el previ de l’activitat (la preparació), 
i també recollim les impressions o reflexions que hagin expressat les 
participants de l’activitat. Per exemple, en una gimkana valorem la prova 
d’improvitzar una cançó a partir d’una paraula dient que els infants s’ho 
han passat molt bé i que l’objectiu d’estimular la creativitat s’ha assolit. I 
que tal altra prova, en canvi, no ha anat tant bé perquè faltava organització 
i estava poc preparada.  
 
Bé, tot això no està de més, ni molt menys, però aquest tipus 
d’observacions ténen un seriós incovenient: no ens serveixen de gaire a 
l’hora de veure l’evolució col·lectiva del grup ni la qualitat de les activitats 
que realitzem. Únicament són útils (que ja està bé) per a no cometre els 
mateixos errors en cas de tornar a fer la mateixa activitat o una de 
semblant.  
 
Plantegem la necessitat de definir una sèrie d’indicadors que es puguin 
observar a totes les activitats que realitzem, i a més a més, defensem la 
necessitat de que aquests indicadors no siguin únicament de caràcter 
subjectiu/qualitatiu, sinó que n’hi hagi que siguin objectius i quantificables. 
El motiu, novament, prové de la intuició que a l’esplai sovint se’ns escapen 
oportunitats educatives pel fet de no ser gens rigurosos amb el que 
valorem. No creiem que centrar-nos en indicadors quantificables sigui la 
sol·lució, però sí que pot ser una manera d’avesar-nos a fer les coses 
millor que ara. D’altra banda, tampoc estem parlant d’una recollida 
exhaustiva de dades, la majoria de les quals ni tan sols tindriem temps de 
valorar com es mereixerien. Amb uns quants, ni que sigui per començar, 



per habituar-nos-hi, n’hi ha prou. Nosaltres proposem els següents, a 
l’espera de futures (i necessàries) aportacions: 
 

a. l’assistència d’infants (en la preparació, execució i valoració de 
l’activitat) 

b. el balanç econòmic (del conjunt de l’activitat) 
c. el nombre d’assemblees realitzades (o de punts dedicats a 

l’activitat) 
d. el nombre de decisions preses pel grup d’infants 

 
Feta aquesta reflexió, passem a exposar què és viable fer de cara a 
valorar d’una manera eficient el transcurs d’una assemblea.  
 
Tenint encara pendent un debat en profunditat sobre la qüestió, el que 
sembla fora de dubte és que cal identificar, també a l’assemblea, una 
sèrie d’indicadors, quantitatius i qualitatius, que ens permetin, en primer 
lloc, descriure l’assemblea, i en segon lloc, veure l’evolució de les 
mateixes. Es tracta dels indicadors exportables que hem esmentat 
anteriorment. Indicadors tals com el número d’interrupcions que hi ha 
hagut a l’assemblea, la quantitat de persones que n’han marxat, les 
intervencions ajustades a allò que s’estava tractant,… A l’annex 6 (Fitxa 
d’Observació de l’Assemblea) trobareu alguns exemples més d’aquests 
d’indicadors. 
 
La finalitat de fer un recull de dades objectives durant l’assemblea és la 
de facilitar la posterior valoració subjectiva de la mateixa, en la mesura 
que permet tenir dades concretes que sostenen les impresions que 
l’assemblea ha causat en l’equip de monitores. Així mateix també permet 
parar atenció específicament a aspectes de l’assemblea que podrien 
passar desapercebuts. 
 
D’altra banda caldrà també fixar-se en altres aspectes, de caire més 
subjectiu, que són igualment importants per veure si el col·lectiu 
d’infants evoluciona en relació a l’assemblea i als tres nivells d’objectius 
que s’hi treballen (els de l’eficàcia, la intervenció democràtica directa i el 
bon clima del grup). Aquests aspectes són, entre d’altres, els següents: 
l’interès dels infants, la capacitat de consens, l’actuació de les monitores, 

l’actitud de la moderadora,… A l’annex 7 (Fitxa de Valoració de 
l’Assemblea) hi trobareu altres aspectes subjectius que cal tenir presents. 
 
Utilitzant les dades objectives recollides i valorant, de manera subjectiva, 
els índicadors exportables als quals fèiem referència podem obtenir una 
descripció força acurada de l’assemblea i podem comparar-la amb altres 
assemblees per veure clarament si el col·lectiu va evolucionant o si, pel 
contrari, sembla estancat. 
 
Tot i això, si únicament basem la nostra valoració en aspectes concrets de 
l’assemblea, podriem deixar de tenir en compte l’avanç global del 
col·lectiu pel que fa a la capacitat d’autogestionar-se de manera 
assembleària.  
 
És per aquest motiu que creiem útil adaptar l’escala de la participació de 
Roger Hart a les característiques i necessitats de l’assemblearisme tal i com 
el concebem.  
 
Aquesta escala és un instrument valoratiu que permet quantificar a 
participació dels infants en una activitat determinada. Amb la diferenciació 
de vuit nivells de participació, l’escala facilita la visualització dels aspectes 
participatius que ha assolit una activitat i, en funció d’aquests, valorar-la. 
 
Utilitzar una escala com aquesta serveix, en primer lloc, per aclarar-nos 
entre nosaltres. La participació és un concepte relativament abstracte que 
té múltiples acepcions, la majoria d’elles en funció de qui es posa en boca 
aquesta paraula. Apostar explícitament per una manera concreta de definir 
i entendre la dimensió de la participació serveix per a comunicar-nos en 
base a uns criteris compartits, que facilitin entendre què és participar. 
 
D’altra banda, coneixent els conceptes de l’escala, podem descriure una 
activitat ràpidament i que totes les familiaritzades amb la mateixa 
entenguin a què ens referim. 
 
Finalment, l’escala permet veure el progrés d’un grup pel que fa a la 
participació, veure què està ja assolit i quin és el proper objectiu raonable 
que ens podem marcar les monitores en quant a participació. 



 
Tot i això, l’escala original que planteja Hart no acaba de resultar 
adequada a les necessitats valoratives d’una assemblea amb infants, de 
manera que cal adaptar-la. A l’annex 8 proposem una possible variant, 
justificant i explicant cada estadi, pendent però, encara, de demostrar la 
seva validesa. 
 
Amb aquestes eines és possible que poguem valorar de manera ajustada 
l’evolució i la qualitat de les assemblees que realitzem amb els infants, 
però resulta evident que la qüestió de les valoracions és un tema en el 
qual encara cal aprofundir i seguir-hi treballant, tant a nivell teòric com 
pràctic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’assemblea a l’esplai (o la transversalitat del mètode) 
 
Per transversalitat del mètode entenem el següent: que l’esplai adopti en 
cadascuna de les seves àrees un funcionament corresponent a la pràctica 
assembleària.  
 
Abans de veure què podem fer al respecte creiem necessari remarcar una 
qüestió: no cal que cada àrea tingui una estructura calcada i uniforme, no 
és això. Es tracta de respectar els principis de l’assemblearisme a totes les 
àrees però tenint en compte la idiosincràcia de cadascuna d’elles, les seves 
circumstàncies definitòries. No és altra cosa que adaptar l’assemblea al 
grup i a la realitat concreta. Fer el contrari (voler adaptar el grup a un 
model assembleari suposadament universal) no pot derivar més que en 
fracassos i frustracions, doncs un únic model vàlid per a totes les realitats 
és una ficció que normalment acaba convertint-se en una coherció 
artificial i contraproduent.  
 
Quins són els aspectes que defineixen la transversalitat del mètode? D’una 
banda, i és un tema éssencial, que l’assemblearisme es treballi amb tots els 
grups de l’esplai, des dels petits fins als joves. Naturalment, cada grup 
tindrà la seva manera pròpia d’adaptar les premises de l’assemblearisme, 
però sí que és important que aquestes siguin les mateixes a tots els grups 
d’edat. Per posar un exemple fàcil, el respecte al torn de paraula ha 
d’existir als diferents grups, encara que amb els petits s’aixequi la mà i es 
disposi d’un objecte que simbolitzi el torn i amb joves sigui tot més 
informal. Un altre exemple menys evident és la manera d’arribar al 
consens. Com ja hem dit, hi ha diverses maneres d’arribar a (o de simular) 
un consens. Els petits normalment ténen més dificultat per acostar 
posicions oposades i normalment l’únic consens que aconseguirem és el 
de tipus “avui tú, demà l’altre”. Amb les joves és possible que la qualitat 
del consens pugui ser més elevada, cedint cadascuna de les parts en allò 
que no contradiu l’essència de la postura que defensen. En ambdós casos 
però, el consens és a premissa que ha de guiar el procés de presa de 
decisió. 
 
La transversalitat del mètode també implica necessàriament trobar un 
mecanisme de comunicació entre les diferents àrees i entre els diferents 



grups que s’adequi a les característiques de l’assemblearisme. Caldrà 
trobar alguna manera amb la que els grups puguin decidir les qüestions 
que els afecten a tots, per exemple alguna assemblea periòdica amb 
representants de cada grup. Això però, només podrà ser efectiu quan 
cada grup treballi de manera assembleària. Per tant, pot trigar un cert 
temps en ser una opció realista. 
 
L’existència d’una assemblea de mares i pares estable és també una 
vessant important a tenir en compte. Són un dels col·lectius de l’esplai, 
juntament amb els infants i les monitores, i han de tenir un espai de 
participació a l’esplai. Amb elles s’hauria de decidir quina organització 
seria més adient, si una comissió estable, si assemblees periòdiques 
obertes, si cal la presència de monitores o no,… El que és segur és que 
també caldria trobar un canal de comunicació entre monitores i mares 
més enllà de les reunions informatives que s’acostumen a realitzar 
actualment. 
 
Amb el temps potser s’arribaria a constituïr una Assemblea d’Esplai on hi 
haguéssin representants de monitores, mares i pares, i infants i joves. 
Aquesta possibilitat, però, caldria examinar-la amb precaució, doncs no 
cal burocratitzar allò que encara no és necessari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Incògnites i dubtes: 
 
Com s’ha fet palès al llarg del document, a dia d’avui encara resten 
bastantes qüestions relacionades amb l’assemblearisme infantil per 
resoldre. En base a les experiències podem anar avançant en aquest 
procés de creació pedagògica que estem emprenent. Això vol dir que 
essencialment allò que ens farà créixer és la pràctica de l’assemblearisme. 
Per tant, l’ànim amb el qual l’equip d’educadores ha d’encarar els 
problemes que vagin sorgint no és el de la desafecció i desengany, sinó el 
de voler superar els obstacles que planteja una pedagogia encara per 
explorar. D’altra manera no haguéssim arribat fins aquí. 
 
El camí continúa, i precisament el tram recorregut és el que ens pot oferir 
algunes indicacions sobre per on continuar avançant. Algunes de les 
qüestions, unes més pràctiques, altres teòriques-ideològiques, que creiem 
que hem de resoldre properament són les següents: 
 
El càstig: Com hem de tractar la sempre delicada qüestió del càstig en el 
marc de l’assemblea? Els càstigs els pot decidir l’assemblea o és l’equip de 
monitores qui ha de continuar mantenint en exclusiva aquest poder? 
Nosaltres creiem que l’assemblea sí que és adequada també en relació als 
possibles càstigs que s’hagin de decidir i aplicar, la qüestió és quina seria la 
millor manera de fer-ho. Per ara, com hem dit, tenim l’experiència no de 
càstig però si de ‘toc d’atenció’ a un nen per part de l’assemblea, així com 
la decisió de sancions concretes en cas d’incomplir alguns dels acords de 
l’assemblea. Totes dues situacions han tingut efectes que considerem 
positius, doncs han influït en el comportament posterior de l’infant, en el 
primer cas, o han acceptat les sancions, en el segon cas, d’una manera 
molt més significativa, en la mesura que entenen que han fallat a les seves 
companyes i no només a les monitores. 
 
Així mateix, respecte al càstig, sens planteja una altra incògnita: és lícit 
castigar a un infant sense poder assistir a l’assemblea? O, en el mateix 
sentit, ¿podem expulsar a algú de l’assemblea que repetidament la 
interromp o altera a les seves companyes sense respondre positivament a 
les advertències?  
 



En aquest cas la discussió de fons remet a la qüestió de la llibertat i al 
concepte d’ella que en tenim, és a dir, a com l’entenem: si, explicat 
breument, la llibertat és la capacitat de decidir en tot allò que afecta a 
algú, i, a l’esplai, l’assemblea és l’espai on es prenen les decisions, 
prohibir l’assistència d’algú implica limitar-li la llibertat. Concebre la 
llibertat d’aquesta manera comporta l’avantatge de tenir una justificació 
racional al fet de la prohibició: com que no s’ha respectat als companys 
s’és menys lliure que si sí es fa, i aquesta menor llibertat comporta el no 
poder prendre part en el procés de  presa de decisions. Fem notar, amb 
aquest exemple, que aquesta concepció implica que si es respecta a les 
compayes s’és més lliure que si no es fa. De la mateixa manera, si es 
col·labora amb el grup s’és més lliure, igual que si s’accepten les 
decisions col·lectives o un s’esforça per fer propostes col·lectives, per 
complir els compromisos,… 
 
Resulta força evident que aquesta concepció de la llibertat és força 
limitada, doncs el raonament tal com està formulat no és cert del tot. La 
llibertat escapa a aquesta explicació, però sens dubte és una manera 
força directa de treballar el concepte pedagògicament amb els infants. 
 
Per contra, si entenem la llibertat com el respecte complet a la voluntat 
dels infants, negar la capacitat de decidir a un infant resulta a tots ulls 
una contradicció amb el model educatiu que estem plantejant. Cal 
continuar treballant-hi. 
 
L’equilibri entre la llibertat individual i la llibertat col·lectiva: Com veiem 
doncs, la qüestió del càstig es relaciona estretament amb un altre de les 
discussions encara pendents d’empendre: quin és el límit de la llibertat 
individual, de la voluntarietat de l’acció? La resposta habitual (que afirma 
com un dogma que el límit és la llibertat dels altres) es queda curta per 
als nostres propòsits. El plantejament del qual partim per a intentar 
resoldre aquesta qüestió satisfactòriament és el següent: en última 
instància ningú pot considerar-se completament lliure si continua existint 
l’opressió en qualsevol de les seves formes, per molt que directament no 
ens afecti a nosaltres. Mentre continui havent-hi persones sotmeses 
ningú podrà considerar-se lliure. D’aquí se’n desprèn que la llibertat 
individual troba el límit no en la llibertat dels altres, sinó en l’opressió 

dels altres.  Dit d’una altra manera, la llibertat d’una no acaba on comença 
la dels altres, sinó que es completa amb la dels altres (o és incompleta 
sense la dels altres). O també: no s’entén la llibertat individual sense la 
llibertat col·lectiva. 
 
L’aplicació pedagògica d’aquest principi, pendents encara de donar-hi més 
voltes a la qüestió, la trobem en la següent explicació: qualsevol expressió 
de llibertat individual que provoqui la limitació de la llibertat d’una altra 
persona és moralment despreciable (fet que ja recull el dogma), però, 
anant més enllà, qualsevol acte de llibertat individual que, sent-ne 
conscient i estant en disposició de fer-ho, no col·labori en l’alliberament de 
l’altre és també una actuació que no considerem apropiada. En aquest 
sentit, quan l’expressió de llibertat individual entra en confrontament amb 
la llibertat col·lectiva (expressada aquesta en les decisions concretes que 
pren l’assemblea) caldrà entendre que no es tracta realment d’un acte 
lliure, sinó d’un acte que, pretenent fer-se passar per lliure, no és més que 
l’expressió concreta de prejudicis, costums, tradicions o vicis que  
presionen l’individu. Dit d’una altra manera, entenem que un acte 
individual, per ser considerat un acte lliure, no pot posar en entredit la 
llibertat col·lectiva. I si així ho fa, no pot considerar-se realment un acte 
lliure. Això, al seu temps, ens remet a un altre aspecte d’aquesta discusió: 
què és lícit fer amb aquells que coarten la llibertat col·lectiva? El càstig 
reapareix en escena.  
 
 
Poden les monitores contradir-se entre elles en el marc de l’assemblea?: 
¿L’equip educatiu pot mostrar la diversitat d’opinions individuals real o ha 
de mostrar-se, tal i com se sol fer, amb una única opinió davant dels 
infants? La coherència educativa i la unitat d’acció de les monitores és un 
element importantíssim en qualsevol acte que es pretengui pedagògic, 
però l’assemblea potser és un bon espai on poder mostrar les 
contradiccions reals i constants en les relacions humanes sense que se’n 
ressenteixi la imatge corporativa (a falta d’una expressió més acurada) de 
les educadores davant els infants. ¿Poden mostrar opinions diferents dins 
d’uns certs límits? Quins són aquests límits? L’ideari? O són encara més 
estrets?  
 



Com podem trencar les resistències al mètode assembleari?: és més, s’han de 
trencar? Partim de la base de la voluntarietat de l’acció i per tant, com a 
molt, es pot intentar persuadir raonadament als infants, però en cap cas 
obligar a fer quelcom que no volen. Si bé aquesta afirmació és discutible 
en altres àmbits, com en el de l’alimentació, la higiene o la seguretat, 
creiem que està fora de dubte pel que fa a l’assemblearisme. Tot i això, 
com a educadores, estem interessades a que els infants assisteixin a les 
assemblees, de manera que d’una forma o altra hem de fomentar-ho. Es 
pot anar més enllà de la persuassió? Per exemple, és lícit limitar la 
llibertat d’acció d’aquells que no assisteixen a l’assemblea mentre dura la 
mateixa? Segons la concepció de la llibertat que abans discutiem (tant 
individual com col·lectiva), el fet de no assistir-hi constitueix de per sí 
una autolimitació de la llibertat, en la mesura que renuncien a prendre 
part en el procés de presa de decisions. És evident ja que, per tal de 
garantir que el poder rau a l’assemblea, les decisions que s’hi prenen 
afecten també a aquells i aquelles que no hi han assistit. Fóra diferent si 
no existís la possibilitat de participar en la presa de decisions, que és el 
que succeeix en altres concepcions pedagògiques. 
 
Anant a un terreny més pràctic, què podem fer amb els infants que no volen 
assistir a l’assemblea?: Per ara, la millor sol·lució que hem trobat és que 
alguna monitora alliberada se’n faci càrrec mentre dura l’assemblea. En 
alguns casos hem optat per fomentar que facin tasques que repercuteixin 
positivament en el col·lectiu, com encarregar-se d’endreçar algunes 
coses, de reparar instal·lacions,… També s’ha provat de realitzar 
activitats paralel·les amb elles (jocs dirigits, joc lliure, jocs de confiança), 
així com limitar les seves possibilitats d’entreteniment (retirant jocs o 
agents educatius, limitant l’espai de mobilitat,…), opcions aquestes 
darreres que no valorem del tot positives ni efectives. 
 
Finalment, aconseguirà l’assemblearisme reforçar la identitat de l’esplai? Serà 
un tret diferencial davant altres opcions de lleure? És més, ¿podrà 
l’assemblearisme suportar l’acció dels recuperadors, d’aquells que 
voldran aprofitar aquest mètode únicament per mantenir la farsa d’un 
projecte educatiu transformador sense permetre mai que ho sigui de 
debò? L’annex 9 està relacionat amb aquesta qüestió. 
 

Aquestes i moltes altres preguntes són les que apareixen davant nostre a 
mesura que aprenem, decidim i actuem. Trobar respostes i ser capaces 
d’aplicar-les eficientment resta a les nostres mans. 
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Annex 1: Experiència assembleària als Kampaments d’estiu 2oo7 

 
 
Experiència assembleària als Kampaments d’estiu 2oo7: 
(text escrit al novembre del 2007) 

 
Aquest estiu l’Assemblea de monitores de l’esplai Totikap vam decidir 
canviar la dinàmica habitual dels kampaments i que els infants tinguéssin un 
espai on prendre decisions sobre tot allò que els afectés directament. Vam 
creure que la manera més adequada per fer-ho seria una assemblea de 
nens i nenes on es poguessin tractar des del funcionament diari als 
kampaments fins a les activitats que realitzariem, incloent també a l’espai 
assembleari l’oportunitat de resoldre els conflictes que sorgissin. 
 
Per fer-ho, les monitores vam dedicar força temps durant el previ a 
formar-nos per a que les assemblees no fossin un fracàs, doncs no és 
senzilla la tasca. Les premisses per al bon funcionament van acabar sent les 
següents: 
 
- que l’assemblea tingués capacitat real de decisió 
- que la participació a l’assemblea fós voluntària 
- que l’actitud i els rols assemblearis fóssin coneguts i respectats per 

tothom: 
o moderadora: dinamitzar l’assemblea, repartir torns de paraula,… 
o secretària: prendre acta 
o participant 

 
El primer matí vam realitzar la primera assemblea, on dues monitores 
feien de moderadora i secretària. Es van explicar els objectius de l’espai 
assembleari, l’actitud que s’hi havia de mantenir, la utilitat que tenia,… En 
aquella primera sessió ja es varen prendre tres decisions sobre el 
funcionament ordinari que van ajudar a animar als infants a participar.  
 
Al llarg dels kampaments l’assemblea va tenir diferents moments. 
Inicialment va funcionar molt bé, però a mitjans de kampaments els infants 
que hi participaven eren la minoria. La resta preferia jugar lliurement, cosa 
a la que no ens oposem però que dificultava la capacitat de decisió de 
l’assemblea i la seva “legitimitat” a l’hora de prendre decisions. Les 
mateixes participants a l’assemblea van haver de buscar estratègies per a 
fomentar la participació a l’assemblea així com per transmetre les 



decisions preses a la resta del grup. Algunes participants voluntàriament 
van fer de moderadora o de secretària. 
 
A meitat de kampaments van arribar els kibos (grup de mitjans –fins ara 
només hi havien els petits–), que havien treballat l’assemblearisme pel 
seu compte. En el seu cas l’assemblea era molt més funcional, havia 
quallat força. Elles mateixes, per exemple, van decidir no assistir totes a 
l’assemblea dels petits sinó enviar-hi un parell de representants que 
exposarien el parer del grup i després retransmetrien a la resta el que 
s’hagués acordat o les demandes dels petits. 
 
A part de resoldre conflictes interpersonals i decidir aspectes de la 
convivència comuna, l’assemblea també servia per fer propostes 
d’activitats, acordar quines realitzariem i quan les realitzariem. Per això 
en la programació dels kampaments hi havia “buits” que haviem deixat 
precisament per a que els infants poguéssin ubicar les activitats i jocs que 
s’haguessin acordat realitzar. L’activitat que més va motivar a les 
participants va ser precisament una de les que va sorgir de l’assemblea, i 
no pas cap de preparada per les monitores, a les quals semblaven cada 
dia més reticents. 
 
La valoració que fem de l’experiència és positiva, doncs ha obert un 
camp pedagògic que teniem arraconat: que els nens i nenes gestionin les 
seves pròpies activitats i organitzin la convivència. Evidentment hem 
comès errors i no ha estat sempre fàcil, però creiem que és el camí cap 
on hem d’anar per a que a l’esplai es faci el que diem que fem.  
 
 
Recull d’algunes de les decisions preses per l’assemblea dels kampaments: 
 
1) separar motxiles per grups de tenda a la macro i posar-se noms de tenda.  
2) penjar un cartell amb els jocs i els llibres disponibles a la macro. 
3) Es pot sortir al matí de la tenda, però s’haurà de jugar lluny d’on la 

resta de nenes encara dormen 
4) no entrar a les tendes durant el dia. Qui ho faci haurà de fer algún servei 

extra. 
5) quan es falti al respecte als personatges els nens es quedaran sense la 

següent activitat.  
6) no es respecta no fer soroll pel matí. Es farà pressió social.  
7) quan s’abandoni l’assemblea no es podrà tornar fins la següent assemblea 

8) els acords es llegiran a l’hora de dinar i s’apuntaran en una cartolina a la 
macro de nens.  

9) fils: es fara el mateix sistema de prestec que amb els jocs 
10) Kibos enviarà representants a l’assemblea de petits 
11) S’ha decidit que l’assistència als jocs és obligatoria pero la participació no 
12) S’ha acordat que durant l’estona de l’assemblea no hi haurien jocs per a la 

resta de nenes  
13) els kibos han fet la proposta que l’assistència de monis a l’assemblea 

sigui obligatoria, i així s’ha decidit. 
 
 
Valoració de l’equip de monitores post-activitat: 
 
S’ha aconseguit una primera aproximació a l’assemblearisme. Es valora positiu. 
Tot i això es va aprofundir a diferents nivells. Els adolescents ho van interioritzar 
ràpidament i van adquirir les nocions bàsiques d’aquest model d’organització. Els 
petits van aprofundir menys, pero perquè les motivacions dels infants es centren 
mes en el joc i les activitats. Han apres les actituds assembleàries bàsiques: 
prendre acta, respectar torns de paraula, arribar a acords des del consens. 
 
Es pot relacionar la intensitat de les assemblees de kampaments amb la 
motivació dels monis. En aquesta ocasió vam anar de més a menys. 
 
Hauriem treballat millor l’assemblearisme si no haguessim programat el fil 
conductor, que requeria d’un gran esforç i energia dels monis. Aquest fet va 
ocasionar que el temps d’algunes activitats de fil conductor fos en detriment de 
l’assemblea. De cara al curs vinent es prioritzarà l’assemblea per sobre de les 
activitats de fil conductor. De les assemblees en sortiran les activitats. 
 
Es va regular el marc de llibertat d’elecció a partir de l’assemblea regulant les 
normes de convivència. Els acords i càstigs decidits a l’assemblea eren respectats 
pels infants molt millor que quan els decidien les monitores. 
 
Els participants van mostrar iniciativa a través d’una proposta pròpia de 
l’assemblea del kampament: la cursa de vaixells de fusta. Els infants van treballar 
molt en la preparació de l’activitat i en el seu desenvolupament. 
 
Els monis van oferir poques propostes perquè ja teniem unes quantes activitats 
programades. En aquest sentit, sense el fil conductor hauriem estat més oberts i 
participatius. 
 



Annex 2: Experiència assembleària a les Colònies de primavera 2oo8 
 
 
Experiència assembleària a les Colònies de primavera 2oo8: 
 
 

Kúpers (14-15 anys) 
 

Es tracta del primer intent de formalitzar l’assemblea dels joves, doncs no ho 
havien treballat tant com els grups de petits. El respecte al moderador-jove-
voluntari és força elevat. El funcionament habitual de les assemblees amb aquest 
grup és el següent: primer decideixen els punts, després ho parlen i finalment 
prenen decisions. Els temes que es tractaven a les assemblees eren 
principalment les activitats, els grups de feines i la resolucio del conflicte per 
dormir que hi havia. A la tercera assemblea participave tots i jugaven tots al que 
es deicidia. Feien assemblea amb una certa dispersió controlada per ells 
mateixos. El quart dia enlloc d’assemblea van fer valoració. Molt guiada, amb 
quatre preguntes: general (lloc, com s’ho han passat); el que més i el que menys 
els ha agradat; el menjar; què canviarien de les colònies. 
 
Al principi els hi costava cedir. També cal dir que van ser els monis els que van 
proposar els temes a parlar. Quan ho decidien entre tots era més fàcil.  
 
Reacció davant l’assemblea: no va haver-hi queixes, bàsicament perquè era el 
que ja feien però amb nom. No hi va haver reticències però tampoc entusiasme. 
Els monis van obligar-los a fer la vetllada que havien decidit per assemblea. Com 
que no fan moltes activitats, quan fan l’assemblea se la prenen com a activitat i la 
fan, i les coses que decideixen també. Van fer l’horari base i al dia següent es 
fixaven si el seguien o no i es felicitaven quan coincidia. 

 
 

Koljos (12-13 anys)  
 

Consens: normalment els adolescents són suma d’individualitats enlloc de 
consens. És també el cas d’aquest grup en el dia a dia. A l’assemblea els 
adolescents, en canvi, si que es posen a buscar el consens, potser perquè 
perceben que es l’espai per prendre decisions de veritat i que és bo que tothom 
trobi bé la decisió que prenen. 
 
 

Assemblea de peques (Kalibas, Kepis i Kibos, de 6 a 11 anys) 
 

La presentació de l’assemblea va anar bé, perquè es va fer tot mitjançant 
preguntes, donat-los la paraua. No repetien, sino que completaven. Els hi va 
molar recordar el que feien a kampaments. Els que no havien anat de kampas o 
no coneixien l’assemblea escoltaven i feien preguntes de funcionament bàsic (es 
voluntària?). 
 
Es van fer dues assemblees molt ben fetes, tot i que l’aplicació posterior del que 
s’acordava no va tenir tanta repercussió, especialment pels pocs dies de durada 
de les colònies. Les seves activitats no tenien suficient solidesa per a ser activitats. 
Sí que es van incloure propostes a activitats preparades per monis. Pel que fa a 
qüestions d’organització/autogestió sí que es van prendre decisions (com la de 
despertar-se pel mati, com gestionar la barra de la festa final,…). Haviem preparat 
tantes activitats que les vem voler fer totes, quan la idea era que les activitats 
sortissin d’ells. Potser el fet de dir que els monis teniem activitats va fer que els 
nens s’arrepengessin. Tot i això, també podem comptar experiències positives, 
com que veuen que una activitat pot ser més o menys currada. Els torns de 
paraula es respectaven molt, millor que nosaltres. A mesura que avançaven temes 
hi havia més rebombori. Podriem plantejar-nos no aclaparar tant les coses: per 
exemple al matí parlar d’activitats i a la tarda conflictes. Una nena va ser 
secretària i ho va fer molt bé.  El consens costava d’aconseguir quan hi havien dos 
posicions contraries. Això feia que s’allargués, perquè s’exposaven els arguments i 
poc a poc s’anaven arribant a acords. A la segona eren 11 nens, dos dels quals no 
van participar. A la pimera 21, els més petits van arxar a la meitat. Els kalibas 
d’aquest any eren massa peques com per fer aquest tipus assemblea. S’hauria de 
trobar la manera d’adaptar l’assemblea als més peques.  
 
Es va atendre als nens que durant el dia preguntaven coses de l’assemblea. Això 
ens fa plantejar una qüestió: han de venir pels seus interessos individuals? Per 
exemple, el cas d’un nen que vol canviar-se d’habitació ha de passar per 
assemblea? Això es un cas individual o es pot tractar a l’assemblea? Depèn de 
com t’ho planteja el nen: els monis ho deixeu fer? O puc treure aquest tema a 
l’assemblea? A l’assemblea s’hi ha d’anar nomes per interès col·lectiu? S’hauria de 
poder aprofitar aquest interès per atraure’l a l’assemblea. Els monis per exemple 
podriem haver-li dit: perquè no planteges si els nens us podeu canviar d’habitació 
al vostre antojo? Quin seria el límit o criteri per deixar que uns nens si que 
presentin casos individuals i altres no? Hem de deixar presentar casos individuals? 
La discriminació positiva es perillosa i dificil de tractar. Els monis en general 
valoren bé que no es tractessin casos particulars a l’assemblea, es tractaven apart 



amb els implicats. Potser part de la gràcia consisteix en convertir un cas 
individual en propostes col·lectives per a l’assemblea. 
 
Es pot repartir la tasca de moderació entre alguns nens: exemple: moni modera 
i un nen reparteix els torns de paraula. Pot servir per motivar a algú i al mateix 
temps per ajudar als peques, per a que no els hi vingui tota la feina a sobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3: Experiència assembleària als Kampaments d’estiu 2oo8 
 
Recull de les valoracions més rellevants de les monis respecte a les assemblees 
infantils: 
 
 
20.07.08 
 
“Hem començat amb l’assemblea per falta de temps. La presentació ha 
estat com la de colònies però més desordenada, degut a falta de 
preparació. S’ha notat poca motivació per l’assemblea, tant per part dels 
infants com de les monitores. No hem sintetitzat la informació amb una 
explicació final.” 
 
Assemblea ka-ke: 
Ens fa la impresió que no ha estat una bona assemblea, per falta de 
sintetització, de consens, on s’ha fet el que les monis dèiem. En part, degut 
a la poca experiència. No hem tallat prou d’hora la repetició dels temes 
per arribar a una decisió. Al final hem aconseguit que tots parlessin. 
Faltava algú despert. Per sol·lucionar problemes d’aquests tots els monis 
han d’estar atents, per tal d’observar i millorar el comportament dels 
nens. Els nens no han entès la decisió que s’ha pres a l’assemblea. Cal 
trobar noves sortides per quan s’arriba al punt de si o no. Fer preguntes 
obertes. 
 
Assemblea kibos: 
No respectaven les normes bàsiques de l’assemblea. Han falta temes 
d’organització amb els peques, però hi ha hagut bona participació amb les 
propostes d’activitats. No era exactament una assemblea però s’han pres 
decisions pràctiques.  
 
21.07.08 
 
Assemblea molt més clara, potser lenta, però ha sigut una bona assemblea. 
Falta l’actitud motivadora dels nens. 
 
22.07.08 
 
Primer punt informatiu sobre l’excursió. No semblava una assemblea. 
Calia que els nens contestessin les preguntes dels altres nens. Hi ha hagut 
un canvi de moderació a mitja assemblea. Cal recordar que no es pot 



abandonar l’assemblea. Si s’expulsa algú de l’assemblea (ha succeit amb 
dos nens) cal posar-li alguna ocupació. Calia parlar amb els dos expulsats 
de l’assemblea posteriorment. Ha de ser una motivació extraordinària 
(l’assemblea). Per iniciativa pròpia, dos dels quatre dels no assistents han 
volgut fer una cosa productiva al campament (letrines). Valorem 
positivament aquest fet i potser és la resposta a què fer amb els infants 
que no assisteixen a l’assemblea. 
 
25.07.08 
 
Poca assistència, però molta participació. Hi ha hagut moltes propostes 
hi ha estat molt eficient. Mentre durava l’assemblea els nens que no hi 
han assistit estaven dispersats i un s’ha fet mal. Hem de vigilar més els 
límits i si no es compleixen hi haurà d’haver un moni que vigili als que no 
assisteixen a les assemblees. 
 
Han demanat més activitats preparades i que els monis pengin el cartell 
de les activitats. Les monis triaran les activitats més currades i les 
posaran al calendari per a nens, i deixaran les activitats més pobres com 
a espais buits per a que els nens decideixin.  
 
26.07.08 
 
L’assemblea ha estat més desendreçada que la d’ahir, però també hi ha 
hagut més assistència. Des de fora s’ha vist bastant bé. El nivell està sent 
ascendent. En ocasions sembla que els monis prenguin la decisió final. 
Una opció és que un nen faci de moderador amb l’ajuda d’un moni, 
també poden ser nens repartidors de torns, i els monis sintetitzen. Cal 
iniciar a l’infant en la tasca de la moderació d’assemblees. 
 
Elements que extraiem d’aquests campaments per avançar en la construcció 
del mètode pedagògic. Caldrà analitzar els següents ítems identificats: 
 

- Motivació de l’equip de monitores 
- Experiència i formació de l’equip de monitores 
- Assemblearisme manipulat 
- Recursos vàlids alternatius al consens 
- Desestabilització dels punts exclusivament informatius 
- Recursos per als no assistents 
- Càstigs 

Annex 4: Mecanismes de defensa 
 
 
Mecanismes de defensa: 
 
Davant les experiències negatives el nostre psiquisme disposa de deu 
mecanismes de defensa. Són mitjans per a donar una sortida admissible a 
pulsions inacceptables  socialment. Són imprescindibles per conservar la 
salut mental. El seu objectiu és evitar l´angoixa o l´ansietat que  
produeixen les fustracions i els conflictes del nostre  psiquisme.  
 
Es tracta de mecanismes inconscients i ténen, precisament, l’objectiu de 
fer fora de la consciència algun aspecte de la realitat, evitar l’angoixa o el 
dolor psíquic. Tots els mecanismes de defensa són derivacions de la 
repressió ja que en tots intervé la censura. Tots aquests mecanismes són 
presents i normals en totes nosaltres. Si es manifesten de forma constant i 
intensa aleshores és quan es parla d´una anomalia o patologia psíquica.    
 
  
1) Repressió: consisteix a rebutjar els records d´experiències negatives 
o  simplement molestes. El material reprimit es relega, doncs, a 
l´inconscient, però això no  significa el seu oblit total. Afectarà els actes de 
l´individu, encara que aquest no en sigui conscient.  
 
2) Regressió: consisteix a desplaçar-se a una etapa anterior en que la 
conciència experimentava una major seguretat i no existia l´angoixa. 
Davant d´un conflicte el subjecte mostra una conducta infantil (es desplaça 
a una època de la seva vida on era feliç, no tenia responsabilitats, no havia 
de prendre decisions, estava protegit per la mare, etc).  
  
3) Fixació: és la paralització del desenvolupament normal de l´activitat  
psíquica, per raó de l´angoixa. Consisteix en la negació inconscient de 
créixer psíquicament (immaduresa).  
  
4) Desplaçament (i sublimació): canalitza aquells desitjos que 
socialment són inacceptables cap a pràctiques que culturalment reben un 
gran reconeixement. Per exemple: la incapacitat per mantenir relacions de 
parella desvia aquesta energia cap a la solidaritat, declarant que estima la 
humanitat i desenvolupant conductes d´ajuda social.  
 



També el desplaçament pot anar dirigit cap a un objecte, per exemple, 
donar un cop de puny al volant del cotxe perquè el de davant ens ha 
tancat en un revolt, plasmar en una pintura els fantasmes interiors, etc.  
  
5) Projecció: És atribuir l´origen de l´angoixa a una causa exterior  a 
un mateix. És a dir, projectar un desig o un sentiment personal, però 
inacceptable, sobre una altra persona (alteració de l´emotivitat). Estimar  
una persona i dir que aquesta persona m´estima a mi. Culpar a altres de 
fracassos propis,…   
  
6) Formació reactiva. Quan es reprimeix un desig, el subjecte 
desenvolupa un “efecte bumerang” com a mecanisme de defensa: crearà 
una reacció contrària al desig inicial, en ocasions de gran virulència o 
radicalitat.  
 
7) Racionalització. Quan tenim un sentiment o desig reprimit o no 
aconseguit, un fracàs en els nostres objectius..., intentem racionalitzar, 
donar-nos a nosaltres mateixos una explicació coherent, ben construïda 
del per què no era bo fer allò o allò altre. És un mecanisme de defensa 
molt utilitzat, normalment de forma inconscient, i que ens ajuda a fer la 
vida més tolerable.  
        
8) Identificació. Suavitzem les nostres fustracions internes imitant la 
conducta d´una persona a la qual idolatrem o admirem (sovint una 
persona que triomfa on nosaltres fracassem). Aquest conducta és molt 
freqüent en edats adolescents (utilitzen com a referents cantants, 
futbolistes, actors...) que imiten la forma de caminar, parlar, vestir, etc.   
  
9) Fantasia. Realitzar mentalment i de forma imaginària el que un és 
incapaç de dur a terme en la vida quotidiana. Un exemple el trobaríem 
en la relació entre l´onanisme i les fantasies sexuals.  
  
10) Compensació. Quan algú se sent fustrat en alguns aspectes, 
intenta sobresortir en altres. El cec que es fa un gran músic, la persona 
que té dificultats en els estudis sobresurt en els esports, etc.   
  
Compensació fictícia seria el comportament d´un subjecte que per evitar 
la fustració del seu estat actual, creu o aparenta ser més del que és en 
realitat.  
 
 

Annex 5: Anàlisi DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. 
 
 
L’anàlisi DAFO és un sistema d’anàlisi de l’estat de les coses. Es pot aplicar i 
s’aplica a diversos àmbits, molt diferents entre ells. En el nostre cas el 
presentem enfocat a un grup d’esplai. 
 
L’objectiu d’aquest anàlisi consisteix en concretar en una taula resum 
l’avaluació dels punts forts i dèbils del grup juntament amb les amenaces i 
oportunitats externes. Aquest anàlisi està en coherència amb la lògica de 
que l’estratègia educativa a seguir amb el grup ha d’aconseguir un adequat 
equilibri entre les seves capacitats internes i el context en el qual s’inscriu. 
 
Una de les primeres i més importants tasques a fer és determinar quins 
són els ítems que observarem, quins factors tindrem en compte a l’hora de 
veure si constitueixen amenaces, oportunitats,… Per exemple, en el cas 
d’un grup d’esplai podem fer un llistat que comenci com el següent: 
 

Factors Interns Factors externs 
Grau de coneixença del grup 
Amistat entre els infants 
Lideratge del grup 
Capacitats de l’equip de monis 
… 

Les relacions dels infants a l’escola 
Classe social 
Realitat socioeconòmica 
La visió de les famílies 
… 

 
Una vegada haguem determinat quins són els factors que considerem 
rellevants per a l’anàlisi caldrà confrontar-los amb la realitat: quins dels 
factors interns representa, a la realitat, una fortalesa o una debilitat. Per 
exemple, el grau de coneixença real dels infants és un punt a favor o en 
contra, es coneixen o no es coneixen, es coneixen i s’odïen o es coneixen 
i s’estimen?  
 
El mateix caldrà fer per als factors externs prèviament identificats. Per 
exemple, les famílies contacten amb nosaltres o ens ignoren, ens dónen 
suport o ens critiquen? La distribució final de les característques positives 
o negatives de cada ítem s’haurà d’anotar als quadrants corresponents de 
la matriu DAFO (veure figura 1).  



Per a completar l’anàlisi caldrà centrar-se en els darrers quatre 
quadrants de la matriu. Aquests es refereixen a les estratègies a adoptar. 
El sistema consisteix en creuar les dades que tenim en els diferents 
àmbits. Per exemple, analitzant primer quines fortaleses i amenaces 
tenim. Caldrà buscar estratègies i les accions adequades a les condicions. 
Per tant, aquesta part de l’anàlisi consisteix en formular hipòtesis de treball 
en funció d’una situació concreta descrita a partir dels ítems que hem 
considerat rellevants. Aquestes hipòtesis s’hauran de formular en cada 
quadrant, tenint en compte els factors que ténen presència tant en 
l’anàlisi del context com en el diagnòstic del grup. 
 
Finalment caldrà valorar les diferents hipòtesis i estratègies formulades i 
decidir quina és la més adequada a les característiques i necessitats del 
grup. Observem també que en funció de la realitat les estratègies tindran 
un caràcter més conservador o més transformador. (La nomenclatura 
usual està referida a anàlisis d’entitats, organitzacions o col·lectius i 
potser no resulta representativa del DAFO aplicat a la pedagogia en un 
grup d’esplai.) 
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Annex 6: Fitxa d’Observació de l’Assemblea 
 
 

FITXA PER A L’OBSERVACIÓ D’UNA ASSEMBLEA INFANTIL: 
 
 

1) Ítems quantitatius/objectius: 
 
Cal fer una marca cada vegada que es produeixi el fet que descriu l’ítem. La marca es 
farà a l’espai corresponent en funció del temps d’assemblea que es porti. Així, si un ítem 
s’observa al minut 7 de l’assemblea, caldrà fer una ratlla a la segona columna (0’-10’), 
al costat de l’ítem observat. Si es produeix al minut 39, cadrà fer una ratlla a la quarta 
columna (30’-45’), a l’alçada de l’ítem observat. 
 

Taula d’observació: ítems i temporització de l’assemblea 

ÍTEMS 0’-15’ 15’-30’ 30’-45’  45’-60’ Totals 

Interrupcions  
del torn de paraula 

     

‘Fugides’ 
(marxar de l’assemblea)      

Parlar de 
Temes personals      

Converses 
paral·leles 

     

Converses en 
grupets 

     

Intervencions 
d’infants 

ajustades al tema 
     

Propostes 
concretes 
presentades 

     

Decisions preses      

Mostres de 
desatenció 

(no escoltar, parlar, 
molestar,…) 

     

Aplicació de 
dinàmiques  

(rodes d’opinió, 
sondejos,…) 

     

Repetició d’idees 
(redundàncies, exemples 

banals) 
     



Cesions i canvis de 
postures 

(per arribar a consens) 
     

Atacs personals 
(violència, tensió) 

     

Mediació de la 
moderadora 
(per desencallar 

l’assemblea) 

     

Mostres de 
sexisme 

(minusvaloració d’arrel 
sexista) 

     

 
 

2) Observacions finals 
 
Número d’infants que han intervingut activament a 
l’assemblea 

 

Número de monitores que han intervingut activament a 
l’assemblea 

 

S’han tractat els temes que s’havien de tractar?   

L’ambient (el clima grupal) era adequat?  

Tothom a tingut les mateixes possibilitats d’intervenir a 
l’assemblea? 

 

Temps de durada de l’assemblea. Era el temps previst?                     / 

El resultat de l’assemblea sembla satisfer a les participants?  

 
 

3) Autoobservació de l’observadora 
 

Ha estat senzill omplir la fitxa d’observació?  

Creus que hagués estat bé intervenir a l’assemblea en 
comptes d’observar? 

 

Valores positivament aquesta assemblea?   

Tens alguna proposta de millora de la fitxa o per a una 
millor observació de l’assemblea? 

 

 
 
 
 
 

Annex 7: Fitxa de Valoració d’una Assemblea 
 

FITXA DE VALORACIÓ D’UNA ASSEMBLEA: 
 

 
  
  

1. Marc de l’assemblea (campaments, colònies, dissabte d’esplai, 
excursió, ruta,…): 
  

2. Recull de dades generals: 
 
Edats de les participants: ______    Grup(s): _______       
Temps de durada de l’assemblea: _________   
 
Nº assistents totals (inicials):           Nº infants/joves:           
Nº monitores:                   Nº assistents finals: 
 
 

3. Indicadors objectius/quantitatius: (valoració d’allò recollit a la 
fitxa d’observació de l’assemblea) 
 
 
 
 
 
 
  L’assemblea de monitores està d’acord amb la fitxa d’observació?:   
 
4. Indicadors subjectius/qualitatius: 
 
 Respecte dels torns de paraula: 
 Atenció/interès de les participants: 
 Capacitat de consens: 
 Grau de respecte als companys: 
 Capacitat de resoldre els conflictes: 
 Acceptació de les decisions: 
 Actitud de monis: 
 Actuació de la moderadora: 

Data de realització:  Núm Fitxa:  



 Actuació/actitud de les participants: 
 Clima grupal: 
 Circumstàncies que han influït en l’eficàcia de l’assemblea: 
 Preparació de l’assemblea: 
 Aplicació de dinàmiques: 
 
 
5. Estadi a l’escala de l’assemblearisme:        
            1         2         3         4        5         6         7         8 
 
6. Nivells d’objectius de l’assemblea:  
 
Eficàcia: 
 
Participació democràtica directa:     
     
Bon clima grupal : 
 
 
7. Observacions: (ordre del dia clar per a tothom, mètode de treball clar, 
distribució de l’espai, objectius de l’assemblea clars per a tothom, temes tractats 
suficientment, bona transmissió d’informació, les decisions ofereixen garanties d’ésser 
complides, tothom ha estat pres en consideració, monopolis de la paraula, moderació 
–afavoreix bon clima, convida a participar a tothom, té presents els objectius de 
l’assemblea–, presència de conflictes de fons, resultat satisfactori de l’assemblea,…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 8: L’escala de l’assemblearsime infantil 
 
 
L’escala de l’assemblearsime infantil: 
 
A continuació presentem una breu descripció dels estadis de 
l’assemblearisme tal i com l’entenem. Amb aquesta escala no pretenem 
puntuar una assemblea i quedar-nos amb el número com si fós una 
qualificació col·lectiva, sinó que ha de ser una eina útil per a valorar 
l’evolució d’un grup respecte a les assemblees. 
 
Els estadis descrits responen a una adaptació de l’escala de la participació 
infantil el·laborada per Roger Hart. El motiu per no utilitzar directament la 
seva proposta és que aquesta no satisfà les necessitats de l’assemblearime 
en el marc de l’esplai, doncs la participació, en aquest cas, ja es 
pressuposa.  
 
 

1. Assemblea manipulada 
 
És l’assemblea en la que els infants són utilitzats per aprovar decisions 
prèviament consensuades per l’equip de monitores i crear una il·lusió de 
participació.  
 
L’assemblea sovint es manipula en el moment en que una persona adulta 
mediatitza la presa d’una decisió, mostrant els suposats avantatges i 
inconvenients que serien conseqüències de tal o qual decisió. Fent això 
mostra la seva pròpia preferència per una o altra opció, els seus propis 
prejudicis, fet que influencia enormement la decisió del grup, decantant la 
majoria de l’opinió a favor de les propostes adultes.  
 
En aquest àmbit, les decisions no s’imposen autoritàriament, però si 
indirectament, a través de la personalitat de l’educadora, o de l’efecte que 
l’equip de monitores causa en els infants. Aquests són obertament els qui 
exerceixen no només la coordinació o moderació de l’assemblea, sinó que 
es converteixen en els líders de l’assemblea. En la mesura que les 
decisions es prenen per la influència de la persona adulta, l’emancipació 
dels infants (autodeterminació i alliberament) no es produeixen. 
 



Per a resoldre la qüestió dels avantatges o inconvenients de prendre una 
decisió, en comptes de dir quins són, és força més pedagògic demanar 
que sigui tot el col·lectiu qui provi d’identificar-los.  
 
Evidentment, l’assemblea pot ser manipulada d’altres maneres. Caldrà 
saber identificar les situacions en les que es produeix i respondre 
adequadament. D’altra banda, la manipulació d’una assemblea no és tant 
fruit d’una voluntat premeditada com d’una pulsió inconscient, i per tant 
cal estar atent als processos intragrupals que vagin desenvolupant-se, a 
les rutines que s’estableixen, als rols que es consoliden, a l’actitud de les 
pròpies educadores vers l’assemblea,… 
 
 

2. Assemblea decorativa 
 
És aquella en la qual els infants desenvolupen un rol merament accesori, 
decoratiu, i per tant, mancat d’intervenció conscient. Els infants són 
espectadors de luxe d’una representació d’assemblea, doncs aquesta no 
es desenvolupa en funció dels interessos dels infants sinó pels de l’equip 
de monitores. Tot i això, els infants són mostrats com els grans 
beneficiaris de la decisió presa.  
 
En aquest cas, l’error radica en la pròpia predisposició de l’equip 
educador vers l’assemblea en la mesura que aquesta és considerada més 
com un element decoratiu, purament formal, que no pas com l’eina 
d’autogestió col·lectiva. Fer assemblees sense que aquestes guardin 
relació amb les inquietuds i necessitats dels infants no suposa avançar en 
el procés emancipador sinó que estableix un nou intent de canviar les 
formes per tal de no canviar el fons. Persisitir en aquest tipus 
d’assemblees és contraproduent, doncs s’esgota ràpidament un recurs, el 
de l’assemblea, que queda en descrèdit davant dels infants. 
 
En una assemblea amb aquestes característiques pot haver-hi aparença 
de consens, però allò que s’aprova no reflecteix la voluntat del col·lectiu 
d’infants sinó la de l’equip de monitores. Les assemblees, com en el cas 
de l’assemblea manipulada, semblen més un tràmit que no pas l’eix 
vertebrador d’una pedagogia emancipadora. Es fan de cara a un suposat 
públic, perpetuant un com més el culte a la imatge i al miratge, propietat 
registrada i valor refugi del neoliberalisme. 
 
 
 

3. Assemblea simbòlica 
 
És aquella en la qual els infants semblen parlar i intervenir per sí mateixos, 
fins i tot utilitzant els formalismes assemblearis, però que en realitat 
només repeteixen les consignes de l’equip de monitores o diuen el que 
aquest esperava sentir. L’assemblea és merament aparent si els infants no 
expressen el que volen.  
 
El risc principal és la pròpia autocomplaença de l’equip de monitores quan 
les assemblees discorren perfectament ajustades al guió predissenyat, 
doncs ella mateixa impedeix reconèixer que el camí pres no és fruit de la 
decisió lliure dels infants sinó de les persones adultes.  
 
A més a més, una dificultat afegida és que una assemblea d’aquestes 
característiques acostuma a estar fora de les mans de les educadores, 
doncs són els infants qui, com a conseqüència de l’actitud de les 
educadores, escullen la via del simulacre per tal de solventar el tràmit de 
l’assemblea. Així doncs, en aquest cas, no es tracta tan de que els infants 
segueixin unes pautes o que, directament, llegeixin o memoritzin les 
consignes de l’equip de monitores, sinó que aquests únicament expressen 
allò que ja saben que serà aprovat per l’equip de monitores.  
 
És habitual que, com a conseqüència de la socialització prèvia efectuada, 
alguns infants tendeixin a tenir aquest tipus de relació amb l’adulta, però si 
la majoria de l’assemblea actúa d’aquesta manera repetidament, l’arrel del 
problema probablement es troba en l’equip de monitores. Especialment 
en com l’equip reacciona davant les iniciatives dels infants i, encara més 
específicament, en com és la relació emocional i afectiva entre l’equip 
d’educadores i el col·lectiu d’infants. 
 
Que els infants prefereixin simular una determinada conducta no 
interioritzada abans que abandonar l’assemblea o boicotejar-la pot ser un 
indicador de que la pròpia relació entre els infants i les monitores no és 
l’adient. I si aquesta relació es perpetúa sense generar conflicte només 
podrà ser com a conseqüència de la necessària i conscient col·laboració 
de l’equip de monitores en el manteniment de la mateixa, i, per tant, 
l’acció educativa no és tal sinó que tot plegat és una farsa. Aquesta 
situació, però, va més enllà de l’assemblea i caldrà resoldre-la prèviament 
en el propi equip d’educadores. 
 
 



4. Assemblea d’informació i el·lecció 
 
És l’assemblea en la que les monitores informen de les diverses opcions 
que ténen els infants i aquests n’han d’escollir una o vàries. En aquesta 
assemblea els infants ténen veu i vot real en la decisió que es pren, per 
bé que força limitada, doncs no permet propostes creatives per part dels 
infants. 
 
En funció de l’estat del grup aquest estadi suposarà un valor o un 
endarreriment. Plantejar opcions a escollir és una manera d’iniciar a un 
grup sencer en els hàbits assemblearis, però si no s’és capaç d’anar més 
enllà en un temps relativament breu, suposarà un estancament que 
caldrà prendre’s seriosament. 
 
Una manera de superar aquest estadi de manera progressiva és donant 
opció a que siguin plantejades propostes noves, fer-ne cada vegada 
menys, donar preferència a les propostes sortides del grup d’infants, 
reservar-se les propostes fins que no n’efectuïn els infants,… El que cal 
doncs, és tendir cada vegada a presentar al col·lectiu les situacions en sí 
mateixes, en comptes de les sol·lucions o conseqüències que 
identifiquem en una situació. Per exemple, davant d’una excursió podem 
dirigir-nos al col·lectiu d’aquesta manera: “Com que ens n’anem 
d’excursió hem d’escollir a on dormirem, si fent bivac, en tendes o en un 
refugi.”, o d’aquesta altra, quan el grup ja té experiència fent assemblees 
i fent excursions: “Demà tenim programada l’excursió. Què hem de 
tenir en compte?”. 
 
En aquesta estadi de l’assemblearisme no es contempla, a priori, la 
negació de l’elecció, és a dir, que no es vulgui dur a terme cap de les 
propostes efectuades. Essencialment perquè en cas de no voler fer cap 
activitat proposada per l’equip de monitores caldrà trobar noves 
propostes, i per tant, demanar la implicació i col·laboració dels infants, 
animant a que facin les seves. En cas de que això arribés a succeïr ja no 
estariem parlant d’una assemblea d’informació i el·lecció sinó que 
estariem fent els primers passos cap al següent estadi de 
l’assemblearisme. 
 
 

5. Assemblea d’informació i consulta 
 
És el segon estadi assembleari en el que hi ha capacitat real de decisió. 
En aquest, l’equip de monitores informa i consulta als infants sobre què 

els hi semblaria dur a terme determinada proposta. En base a les seves 
pròpies opinions, l’assemblea decideix. La proposta és prou oberta com 
per permetre als infants decidir sobre qüestions diverses, d’importància 
relativa. I l’equip de monitores està preparat per acceptar una negativa a la 
seva proposta. 
 
Es tracta de l’evolució natural d’una assemblea d’informacio i el·lecció, i és 
probable que grups sense experiència en assemblees siguin capaços 
fàcilment d’el·laborar pensaments i formular-los a partir d’una proposta 
adulta i en relació a la proposta adulta. En part això és degut a que l’escola 
progressista ja treballa la qüestió de formular nous pensaments a partir de 
pensaments introjectats prèviament. La gran dificultat és superar aquest 
estadi, doncs són poques les opcions que els infants ténen per crear 
lliurement alguna cosa, especialment en l’àrea del pensament. 
 
La consulta es realitza fonamentalment en el com s’ha de fer determinada 
cosa, és a dir, en com els infants volen fer aquesta determinada cosa. La 
consulta també pot fer referència al quan es vol dur a terme la decisió 
presa. I com dèiem, l’equip de monitores ha d’estar preparat per a que 
l’assemblea refusi la seva proposta, doncs això només succeirà si n’hi ha 
una d’alternativa i que té l’acceptació de l’assemblea. 
 
 

6. Assemblea dirigida però de decisions compartides 
 
És aquella en la que els infants, agafant la idea d’un agent extern (per 
exemple la d’una monitora) o pròpia, la desenvolupen i prenen part en el 
procés de concreció de la mateixa. Tot i que l’acció no sigui inicialment 
pensada per un infant, aquests s’incorporen a l’hora d’elaborar-la, decidir-
ne els detalls i dur-la a terme. 
 
 

7. Assemblea autònoma  
 
És l’assemblea en la qual la participació de les monitores és equiparable a 
la dels infants. Són elles mateixes qui assumeixen el rumb de l’assemblea, 
qui es distribueixen els rols i d’elles és d’on surten les propostes 
concretes per assolir els objectius que s’han fixat. No necessiten l’ajuda ni 
la presència de les monitores, però tampoc compten amb les possibles 
aportacions que aquestes podrien realitzar. 
 



 
8. Assemblea autonòma i oberta 

 
Es tracta del darrer esglaó de l’assemblearisme, en el qual els infants són 
capaços de conduïr una assemblea i al mateix temps cerquen la 
col·laboració d’agents externs per tal que allò que proposen compti amb 
el punt de vista, que no necessàriament amb l’aprovació, d’una monitora.  
 
Un exemple seria el d’una assemblea extraordinària convocada pels 
infants per tal de resoldre un conflicte i que demanin explícitament a les 
monitores que hi intervinguin per a aportar la seva experiència. 
 
És important remarcar una qüestió aquí, doncs el fet que una monitora 
intervingui, perquè així ho han volgut els infants, en una assemblea no 
comporta automàticament que aquesta correspongui a una assemblea 
autònoma i oberta. En efecte, si la demanda es deu a la incapacitat dels 
infants de resoldre una qüestió per si mateixos i de manera 
assembleària, la intervenció suposarà una regressió a una assemblea 
dirigida.  
 
Amb això no s’ha d’entendre que és preferible no intervenir. Creiem 
que si la situació ho demana és més positiu convocar una assemblea 
extrordinària (per exemple), amb la presència d’adults, i una mica més 
dirigida (que no manipulada ni monopolitzada per l’educadora), que no 
pas caure en un deixar-fer que pot complicar encara més la resolució de 
l’eventual conflicte. D’altra banda, si els infants no han sabut resoldre un 
conflicte per ells mateixos, possiblement sigui necessari reforçar les 
bases de l’assemblea. 
 
 
A tenir en compte: 
 
Els estadis en els quals podem parlar d’Assemblearisme pròpiament 
comencen amb el quart, que hem anomenat Assemblea d’informació i 
el·lecció. Els tres estadis anteriors no els podem considerar com a tals. Es 
tracta de falses assemblees, de casos en els quals els principis de 
l’assemblearisme han estat pervertits o no s’han tingut en compte. 
D’alguna manera, aquests tres primers estadis representen els perills que 
cal tenir en consideració per tal de no fer de l’assemblea una farsa.  

 
És possible que tots tres estadis, en properes revisions d’aquesta proposta 
d’Escala de l’Assemblearisme Infantil esdevinguin una única categoria sota 
el nom comú d’Assemblea Manipulada, amb els subestadis que ja hem 
identificat (el de decisions prèviament preses, el simbòlic i el decoratiu). 
En el fons, el que interessa és precisament que la manipulació d’una 
assemblea no sigui un fet. Identificant-ne les característiques el que fem és 
obtenir un instrument d’autocrítica en l’aplicació del mètode assembleari 
que proveeixi a l’equip educatiu d’indicadors per garantir la validesa de les 
assemblees. 
 
 
A desenvolupar: 
 
Les tasques que identifiquem per tal d’avançar en l’aplicació pràctica de 
l’assemblearisme com a mètode pedagògic són, entre d’altres, les 
següents: d’una banda cercar indicadors concrets de cada estadi, per tal de 
poder tenir elements relativament objectius a l’hora de valorar en quin 
estadi es troba un grup. De l’altra, trobar estratègies concretes, aplicables 
a diferents grups d’edat, que permetin resoldre l’hipotètic estancament 
d’un grup en un determinat estadi.  
 
Així mateix, com ja hem comentat, caldrà demostrar la validesa dels tres 
primers estadis com a indicadors de falses assemblees. 
 
Però, sens dubte, una de les tasques més immediates serà posar a prova 
aquesta proposta de classificació per veure si respòn a les necessitats de 
l’assemblearisme, és a dir, caldrà aplicar aquesta escala per confirmar la 
proposta o per refusar-la, doncs la dialèctica entre la pràctica i la teoria és 
l’únic element que pot mostrar la solidesa de la proposta. I cal considerar, 
sempre, que si els fets contradiuen la teoria és aquesta darrera la que està 
equivocada, en la mesura que els fets són tangibles i la teoria una 
construcció humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 9: Reflexió adicional 
 
Text escrit com a conclusió personal del treball “Proposta d’un mètode educatiu. 
Teoria i pràctica de l’assemblearisme infantil”, com a part de la formació per a obtenir 
el títol de directors en el lleure i que va ser presentat a finals d’abril del 2008. 
  
La continuïtat sociopolítica de l’assemblearisme com a mètode 
pedagògic:  
 
L’assemblearisme infantil és un projecte col·lectiu. Per força ha de ser-
ho en el marc de l’esplai. Com en qualsevol construcció col·lectiva 
poden sorgir persones que, per les seves caracterítiques, interessos, 
afinitats o circumstàncies estiguin en condicions de fer allò mundialment 
conegut com tirar del carro. Possiblement els qui presentem avui aquest 
treball siguem, en aquest àmbit, uns dels qui fem aquesta funció (que no 
els únics). Possiblement. El que és segur és que sols no ho podriem fer, i 
sense la presa de consciència, per part de totes les monitores de l’esplai, 
de la importància del mètode pedagògic, seria impensable tan sols el 
provar de rascar la superfície dels problemes estructurals de l’educació 
en el lleure.  
 
Perquè l’assemblearisme, aquesta proposta educativa, no deixa de ser 
una resposta a aquests problemes estructurals. Una resposta que 
nosaltres considerem necessària i que ha de ser creativa (en el sentit 
menys tergiverssat de crear alguna cosa nova).  
 
No hauria de causar sorpresa el fet de parlar de problemes estructurals 
a l’educació en el temps de lleure. És evident que hi ha problemes. 
Problemes que deriven, en gran part, dels problemes estructurals del 
conjunt de la societat. Al principi del document anomenàvem dues 
consideracions prèvies a tot el que ha vingut després: la presa de 
consciència de que necessitàvem renovar el mètode pedagògic i de que 
l’esplai ha de ser un element involucrat activament en el procés global de 
canvi social. No ho hem dit així, però és el que significa.  
 
Potser no es tracta d’una conclusió pròpiament dita, però m’agradaria 
fer una reflexió que, al meu entendre, és fonamental i que al llarg del 
treball em temo que no ha quedat prou especificada. No és altra que la 

següent: l’assemblearisme com a mètode pedagògic només pot ser 
concebut en un marc ideològic que contempli el canvi social com a procés 
realista i construït a base de treball conscient i col·lectiu.  
 
El que vol dir aquesta frase és que l’assemblearisme l’estem pensant, 
imaginant, creant en base a un ideari concret i tenint en compte en tot 
moment que l’educació o és alliberadora o no és tal. És molt senzill de 
comprendre: si no hem educat per a l’alliberament, com a mínim, el que 
haurem fet, és contribuïr, per omissió, al manteniment de l’opressió. Si no 
mantenim la relació entre el mètode i l’ideari emancipador, tot allò que 
fem no serà res més que una nova versió del que ja fèiem, i com a tal, 
suposarà continuar contribuint a mantenir el sistema sociopolític actual. 
Perquè el que fem els esplais avui en dia, generalment, no és que sigui 
negatiu ni contraproduent, però necessita una revisió a fons si pretén 
tenir una presència seriosa, socialment parlant, en els propers anys. 
Deixem les auto-lloances per més endavant, per quan haguem demostrat 
que realment tenim quelcom a dir i que sabem com dir-ho. És moment de 
ser crítics amb el nostre projecte, tant l’educatiu com el de canvi social 
(en la mesura que el primer és el vehicle del segón).  
 
No m’estic referint a una presència mediàtica, ni a tenir incidència a les 
altes esferes polítiques. Estic parlant de presència al carrer, d’incidència 
directa a cada barri. Si la tendència continua sent la de la disolució de la 
identitat pròpia de cada esplai en pro d’un ideal abstracte basat en el 
binomi participació-ciutadania, em temo que quedarem relegats a mer 
folklore cultural. I aquesta posició, ves a saber, potser seria una sortida 
digna, tenint en compte els temps que corren, si no fós perquè essent 
reduïts a espectacle, distracció i exemple de bona ciutadania estariem 
contribuïnt, aleshores sí, no només per omissió sinó com a còmplices 
necessaris, en el manteniment del miratge democràtic i del sistema de 
producció capitalista. 
 
No crec que sigui exagerat afirmar això. No és l’espai aquest per a 
analitzar el sistema-món, el seu funcionament i el moment històric en el 
que ens trobem. Però tot apunta, i això ja ho admeten fins i tot els grans 
gurús del neoliberalisme del BM, l’FMI i companyia, a que s’acosten temps 
difícils. No només als països perifèrics, com era la tònica, sinó que als 



teòricament pròspers països de centre, com el nostre, també es notarà. 
Ja fa temps que es nota, no ens enganyem. La notícia és que ara fins i tot 
els grans defensors de les privatitzacions, de la liberalització, de les 
desregulacions, de l’especulació financera, fins i tot ells, ho diuen. La 
retòrica triomfant de la globalització neoliberal portadora de llibertats ha 
hagut de callar, doncs la realitat ha demostrat la seva falàcia. La crisi es 
deixarà sentir. Ningú ho contradiu, ja. 
 
I en temps difícils és impossible nedar entre dues aigües. Serà cada 
vegada més complicat mantenir un discurs transformador amb una 
pràctica reformista, quan no conservadora. La tasca educativa de cada 
centre, amb el temps, ha de poder combinar-se amb un projecte més 
ampli a la seva realitat més propera. En altres paraules, el mètode 
assembleari deriva d’un ideari obertament llibertari, és una concreció de 
la seva teoria. Però al temps que n’és producte, el mètode ha de 
reforçar a la teoria de la qual prové. No en el sentit d’autoconvènce’ns 
de que determinada orientació política és la més adequada, sinó en el de 
contribuïr a la construcció d’un projecte d’organització social 
radicalment diferent al que regeix avui en dia.  
 
Adaptar la proposta assembleària a un projecte educatiu continuïsta, 
manllevant-li el seu caràcter netament transformador, equivaldria a 
anular les possibilitats de reivindicar l’esplai com a actor social 
mínimament determinant. Permetria, com hem dit, oferir un nou servei, 
un servei renovat, modernitzat, adaptat a les necessitats del moment, 
però un servei al cap i a la fí. I els serveis sempre s’ofereixen en benefici 
d’algú.  
 
Ens hauriem de preguntar doncs, a quí beneficiaria, en última instància, 
un esplai políticament infantilitzat, que distrau eficientment a infants, 
contribuïnt així a resoldre una deficiència estructural del sistema 
educatiu, que no qüestiona l’ordenament social més que tímidament, 
amb més demagògia que anàlisi i per canals que s’han demostrat 
reiteradament ineficaços, i que, per si tot això no fós prou, reprodueix i 
combrega innocentment amb el discurs oficial de la participació 
ciutadana i democràtica.  Un discurs que nega l’existència del conflicte 
de classes (conflicte històric, polític, social i econòmic) i pretén imposar 

una permanent pau social per molt que continuïn, i s’incrementin, les 
desigualtats. La pau social, sense justícia social, no és res més que l’estat 
de les coses que imposa implacablement la classe privilegiada.  
 
L’esplai, de la mateixa manera que ha de ser un projecte sòlid en la seva 
vessant educativa, també ha de ser-ho en els seu plantejament sociopolític, 
i tant el mètode pedagògic com l’activisme del propi esplai ha de reflectir-
ho. La coherència educativa és essencial. Què fa falta? Reflexionar, formar-
se, voler entendre, debatre, obrir les mires, desfer-se de prejudicis,… 
 
Ningú diu que sigui fàcil. Tampoc és impossible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


