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El grup
Els éssers humans som éssers socials, això vol dir que els grups representen la
forma habitual de viure en una comunitat. Viure és conviure amb altres
persones, i són els grups els instruments que tenim per tal d'integrar-nos en un
col·lectiu. La vida social és una forma de convivència que hem anat construint
els humans perquè ens necessitem, i perquè viure en comunitat és el que ens
humanitza i ens permet unes millors condicions de vida. El grup sempre
parteix de la motivació i de l'interès individual de cada membre, un
interès per fer alguna cosa de manera col·lectiva. El grup aglutina allò
que desitja cada individu amb allò que és possible aconseguir en
comú. Majoritàriament, els grups representen la idea de fer i de
construir alguna cosa amb l'esforç i la col·laboració d'un conjunt de
persones.
Al llarg de la vida, cada persona forma part de diversos grups. La família és el
primer i és el que ens dóna les eines bàsiques (estimació, seguretat,
confiança…) per posicionar-nos en la vida social, i assumir a poc a poc la nostra
responsabilitat vers la comunitat, que és la de fer possible la convivència i
millorar-la. L'escola és una de les comunitats més importants de les
quals formem part. Pel que fa als infants, els grups d'iguals és la
primera trobada social important després del grup familiar; des de
bon començament, els infants tendeixen a apropar-se a les persones,
adults i infants, amb qui es troben a gust, i a allunyar-se de les que els
produeixen cert malestar.
En el context educatiu també coexisteixen altres grups: els professionals, els
pares i mares dels infants… Tots els grups que formen la comunitat
educativa tenen tot un seguit d'objectius i interessos comuns, per la
qual cosa han d'estar oberts i receptius els uns als altres; tant els

professionals com els pares i mares han de confiar els uns en els
altres, han d'intercanviar les pròpies experiències referides a
l'educació dels infants, ja que l'intercanvi genera afecte i crea vincles
interpersonals, de manera que les relacions que s'estableixen entre
els educadors i educadores i pares i mares siguin més estables i
continuades, cosa que contribueix al benestar dels infants, l'educació
dels quals comparteixen.
Els educadors i les educadores han de posar en joc les seves capacitats
afectives i relacionals per tal que totes les persones que constitueixen la
comunitat educativa contribueixin de manera organitzada a fer-la funcionar bé i
entenguin que la comunitat educativa implica participació i reciprocitats, en què
cada membre contribueix per la millora col·lectiva.
El grup ofereix seguretat. L'agrupament, a partir d'uns objectius comuns,
permet donar prioritat a tot un seguit d'aspectes que es consideren valuosos,
que emocionalment es desitgen. El grup assumeix tot un seguit de valors
que el caracteritzaran i que faran d'elements aglutinadors de les
persones que el constitueixen, entenent la interdependència com a
valor bàsic de la vida personal.

Qüestions per anar reflexionant:
1. Què ens aporta formar part d’un grup?
2. Quines són les meves actituds i/o aportacions per fomentar la
potencialitat d’un grup?

