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1. Com expliquem les assemblees als infants? 
 
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. 
 
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.1 
 
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. 

                                                 
1 Aquest text està extret d’un document bastant més extens titulat “Una aproximació a les assemblees 
infantils. El camí cap a un mètode pedagògic radical” (2009), que podeu demanar al formador via mail 
(aleix.solans@gmail.com) 



 
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,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Assemblees segons l’edat dels participants. 
(Indicacions segons les edats) 

 
 
Petits (5-7 anys): 
 
- Assemblees breus (20’) 
- Objectius: (1) creació d’idees i (2) presa de decisions. 
- Acceptar les raons egoistes, buscant en la mesura del possible la compatibilitat de les propostes. Consens 
molt difícil.  
- Assumir les decisions preses: dur-les a terme (ex: jugar tots al que s'ha decidit) 
- Alta influència dels monis en la moderació i la presa d'acta. 
- Necessitat de recursos visuals (torn de paraula, pissarra, llibreta,...) 
- Temes clars i concrets, delimitats en el temps. (ex: què volem fer el proper dissabte) 
- Ús de mètodes alternatius a l’assemblea per preparar, coordinar i valorar activitats. 
 
Petits II (8-10 anys): 
 
- Assemblees breus (30’) 
- Objectius: (1) creació d’idees, (2) presa de decisions i (3) valoració 
- Afavorir les argumentacions col·lectives, que tenen en compte el grup, no els interessos de qui les fa.  
- Alta influència de la moderació. 
- Tenir molt en compte les actituds a l'assemblea: com hem d'estar-hi? 
- Possibilitat de reduir progressivament els recursos visuals. 
- Temes clars i concrets. Possibilitat de calendaritzar el trimestre des del primer dia. 
- Ús de mètodes alternatius a l’assemblea per preparar i coordinar activitats. 
 
Mitjans (11-13 anys): 
 
- Assemblees de 45’ 
- Objectius: (1) creació d’idees, (2) presa de decisions, (3) distribució de funcions i (4) valoració 
- Afavorir les argumentacions col·lectives, que ténen en compte el grup, no els interessos de qui les fa. 
- Menor influència de les monitores: algun infant pot assumir funcions de la moderació (torn de paraula), 
amb l”ajuda de la monitora. Presa de l”acta per part d”algun infant. 
- Ús de les assemblees per a la resolució de conflictes. 
- Funcionament sense necessitat de recursos físics. Encara necessiten algun recurs visual (pissarra pels 
temes o per escriure els acords). 
- Calendarització trimestral assembleària.   
- La coordinació de les comissions/funcions encara serà responsabilitat de les monitores. 
 
Grans (14-15 anys): 
 
- Assemblees de 60´. 
- Objectius: tots els anteriors més: coordinar comissions/distribució de funcions.  
- Menor grau de voluntarietat en l'assistència. 
- Reconèixer només argumentacions col·lectives. 
- Dissolució de l’autoritat monitoril: da cara a ells, tenim el mateix pes a les assemblees. 
- Degut a l’adolescència: tenir molt en compte l’aspecte emocional de les assemblees, el clima grupal.  
 
Joves (16-17 anys): 
 
- Assemblees de 60´. 
- Obligatorietat d’assistència. 
- Assemblees amb els diferents tipus d’objectius ja esmentats. 
- Reconèixer només argumentacions col·lectives. 
- Immolació de l’autoritat monitoril: som un més a les assemblees. 
- Elevat grau d’autoorganització. 



3. L’escala de l’assemblearisme 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, 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. 
 
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. 
 

  Anàlisi (del context) 
  

 
(Matriu DAFO) 

Amenaces: 
 

 
 

Oportunitats: 

Fortaleses: 
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Debilitats: 
 
 

 

Estratègies de supervivència Estratègies de reorientació 



7. Reflexions sociopolítiques sobre l’assemblea com a mètode pedagògic. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


