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2002...
TRIENNAL 2005
ESTIL I IDENTITAT

EL MODEL DE PERSONA: PER A UN MOVIMENT
ACTUAL I ALTERNATIU
NOSALTRES I L’EDUCACIÓ EN VALORS
La vigència de l’educació en valors

Reforcem certes pràctiques

-Per cuidar el model de cap (predicar amb l’exemple):

-Fent intercanvis amb altres entitats, observant la realitat

l

l

Fent un bon acompanyament del cap des de

social que viuen els infants, preparant amb temps i

l’agrupament, la demarcació i el moviment

reflexionadament. Podem trobar activitats que fomentin la

Reflexionant, qüestionant i debatent aquest model

creativitat, trobar noves dinàmiques i espais (no caient així

en consells, taques, formacions i altres espais. Tenint

en la monotonia)

en compte la realitat actual

-Som un agrupament, no una guarderia: Fem partícips als

-Posant en dubte, en discussió, en debat; donant diferents

pares de les activitats del cau, fent formació per pares,

visions i punts de vista objectius, utilitzant les valoracions

incorporant a les formacions dels caps el tema del pares

del cau pel que fa als valors o allò que nosaltres entenem per

-Fent activitats i dinàmiques diverses amb l’objectiu de

valors

treballar els valors

-Posicionant-se en els àmbits socials d’acord amb els valors

-Cuidant que l’estil de les activitats siguin coherents amb el

que treballem: treballant-ho amb els nens/es, fent activitats

nostre mètode i preparar-les d’acord amb aquest

fora del cau. Que se’ns vegi, que se’ns noti

-Treballant el mètode a les formacions, trobades de branques

-Treballant els valors sobre temes d’actualitat

etcètera des de la base (no donar coses per sabudes)

-Procurant que les activitats que fem tinguin un fons,

-Procurant que tots aquells recursos, dinàmiques etc. que el

que

la

cap contínuament experimenta i vivencia als diferents espais

dels

de participació que s’ofereixen, se’ls pugui endur per escrit

infants i joves i la

(com a recursos per poder fer servir). Potenciant l’intercanvi

interiorització del cau;

de recursos entre caps.

transmetre uns valors

-Ensenyant des de castors les petites coses: fer nusos,

no és transmetre uns

instal·lacions, com fer una excursió, com fer un bona nit

hàbits que només es

-Fent revisions i reflexions amb els nens sobre allò que han

practiquen

après de les activitats els campaments (jugant s’aprèn)

provoquin

sensibilització

al

cau

-Potenciant la relació

-Relativitzant com a educadors l’èxit o resultats dels projectes

entre caus en el mateix cau i treballant els valors amb

i activitats, prioritzant els hàbits, valors i aprenentatge de

nens /es i caps

pot fer-se de les situacions per part dels nois/es

-Fent explícits aquells valors que es desprenen de les nostres

-Fomentant els espais de contacte cap noi/a per potenciar

activitats

l’educació en valors
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LA VIVÈNCIA I L’ESTIL DE FER LES COSES
-Tenint cura que l’educació que fem es

-Amb el nostre mètode:

desenvolupi a la natura: Educant
aquesta de manera vivencial a les

-Fent explícita la importància de les
coses quotidianes (excursions,

Recordant-lo, matxacant-lo i

campaments, les activitats del cau,

sortides, campaments, excursions,

vivenciant-lo en els espais de

interrelacions) fent revisions, fent

formacions, etcètera

participació dels caps.

projectes d’agrupament i branques.

Com una bona eina tant pels nens

-Fent projectes d’agrupament i definint

guarderia: Fem partícips als pares de

com pels caps; treballant el

les

les activitats del cau, fent formació

compromís i l’actitud dels caps).

demarcacions i moviment buscant el

Tornant a repassar i redefinir, si

consens, perquè tenim més definit un

formacions dels caps el tema del

s’escau, el mètode de les

estil propi i un model d’educador, més

pares

branques i fer publicacions pels

que

-Potenciant el caminar.

agrupaments.

-Amb la llei: treballant-la com a eina

-Som un agrupament, no una

per

pares,

incorporant

a

les

l

l

l

-Buscant la nostra essència escolta:
l

l

línies

el

dels

agrupaments,

d’Agrupament

Escolta.

per educar valors.

Reflexionant sobre allò escolta

-Movent-nos i pressionant si cal als

que com a cap hem anat

òrgans legals que pertoquin per tal de

interioritzant (les funcions)

consolidar una xarxa de terrenys

Promovent el debat als consells

d’acampada que ens ajudi a mantenir

a les taques, a les trobades de

un estil propi.

branques, des de la realitat

-Fent projectes de branques, i treballant

social i des de la realitat dels

el dia al dia al cau per tal que sigui

agrupaments.

l’infant el protagonista de l’acció.
-Fent trobades de branques, debat de
branques, etc. per tal de potenciar l’estil
propi d’aquestes.

L’ESPERIT CRÍTIC PER A GENERAR L’ALTERNATIVA
-Donant informacions extretes de diferents fonts, fent descobertes, xerrades,
debats, activitats, dinàmiques de reflexió, fent que els infants es qüestionin
certs aspectes etc. Educarem:
l

Pel lliure pensament.

l

Per tal que l’infant sigui autocrític.

l

Per evitar el conformisme.

l

Per tal de fomentar una opinió del mon que ens envolta.

l

Per no viure en una bombolla.

-Amb els nostre mètode: com una bona eina tant pels nens com pels caps;
treballant el compromís i l’actitud dels caps, etc.
-Fomentant el debat en temes d’interès personal per a aquells que més o
menys tenen una opinió fomentada i per tant poden participar activament.
-Fomentar la cultura de la revisió. Revisar regularment la feina feta a les
branques, agrupaments, comissions, demarcacions, etc., com a punt per treballar
l’esperit crític.
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DES D’ON ENS PLATENGEM L’ALTERNATIVA
-Aprofitant l’experiència dels caps més
-Garantint
als

el

bon

consells.

ambient

Fent

acompanyament

un

dels

grans o ex caps.

bon

-Donant protagonisme a l’infant per tal

caps.

que el consens en la resolució d’un

-Consensuant decisions mitjançant el

conflicte sigui prou plural

joc.

-Fent còmplices i partícips als pares

-Mitjançant:

de la nostra tasca educativa.
-Oferint formació especifica.

l

l

l

El

conte

com

a

element

-Amb la publicació de recursos i

dinamitzador que faciliti les

informació sobre diferents experiències

relacions

-Reben informació o informant-se per

L’opció fe i/o la llei com a eines

diferents fonts de les injustícies i

per treballar-la

posicionant-se.

Les revisions i les reunions

-Amb vivències, dinàmiques, jocs, etc.
-Posant-se en contacte amb ONG’s.
-Coneixer les diferents realitats:
l
l

Fent voluntariat o descoberta en
altres entitats o organismes
relacionats amb el tema.

-Establint i mantenint el contacte amb
d’altres

llocs

i

conèixer la cultura i la tradició pròpia.
-Convidant a gent que conegui altres

A través del joc

escoltes

-Fent activitats i dinàmiques per

fent

intercanvis de caps i nens. Potenciant
el campament internacional per tal que
els nois/es vegin participin i coneguin
altres nois/es de diferents cultures.

realitats i pugui explicar les seves

més que sermons teòrics.
-Amb el debat i la reflexió per tal
d’arribar a un consens on tothom es
senti acollit i identificat.

experiències.
-Oferint formació especifica.
-Amb el joc com a eina de contacte
personal i cultural.
-Analitzant

-Educant el consum crític:

notícies,

contes,

l

llegendes, recursos d’altres cultures.
-Participant en festivitats nacionals
de manera que es noti la nostra
presència;

no

només

llegir

manifestos.

Reciclant, reutilitzant, cuidant el
material.

l

Recuperant un estil i una manera
de fer (menys comoditat, més
austeritat)

-Fent una gestió econòmica dels
agrupaments coherent amb el consum
responsable.
- Aprofitar més la natura a l’hora de fer

-Potenciant el diàleg a assemblees,

formacions, als espais de participació

xerrades i debats.

de caps i nens potenciar el compromís

-Motivant amb el joc, dinàmiques, la

en les accions, la importància

reflexió de notícies o diferents

d’implicar-se.

informacions que els nens es

-Potenciant el servei com a font

posicionin.

d’intercanvi, d’experiència,

-Fomentant el debat en temes

d’enriquiment personal i descoberta

d’interès personal.

de l’entorn i la realitat.

-Amb l’elaboració dels projectes
d’agrupament i branques, a les

les activitat. Educant alhora.
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ACCIÓ I PRESÈNCIA SOCIAL

LA FORÇA DEL TREBALL EN EQUIP: PER A UN
MOVIMENT VIU I INTERACTIU
CAP A UNA PRESÈNCIA SOCIAL MÉS SÒLIDA I NOTÒRIA
-Intercanviant amb entitats i associacions i participant en la societat (barri
poble, coordinadores d’entitats, consells locals i/o de joventut..)
-Fent el Cau al carrer
-Aprofitant els serveis de les unitats.
-Fent descobertes amb les unitats

PER A PODER ACTUAR CAL SER CONSCIENTS DE LA DIVERSITAT SOCIAL ACTUAL
-Incloent en espais de formació (monogràfics, foca, troca) més continguts
d’atenció a la diversitat i a la mediació
-Relacionant-nos amb entitats i serveis públics d’atenció i assistència social.
-Utilitzant i fomentant recursos de mediació: projecte calidoscopi (però cal
definir clarament el concepte de mediació)
-Incloent

aquestes

finalitats

en

els

projectes

d’agrupament

HEM DE RELACIONAR-NOS I DIALOGAR AMB L’ENTORN
Posicionaments:

Del propi moviment cap enfora:

-Posicionant-nos obertament en temes

Imatge:

d’actualitat i de rellevància social

-Fent difusió d’exposicions

-Sent

els

aprofitant efemèrides i dades claus

prenem.

-Actualitzant la nostra imatge per

conseqüents

posicionaments

que

amb

-Fent posicionaments a tots els nivells

tal de trencar estereotips.

(no només com a moviment, si no a

Publicacions:

nivell més local, a la demarcació i a

-Fent difusió externa de les

l’agrupament).

publicacions

Relacions:
Dins el propi moviment:

Mitjans de comunicació interns:
-Potenciant la pàgina web amb
fòrums, enllaços... convertint-la en

-Fent trobades generals i locals

un punt de referència per als

-Fent macro-trobades itinerants

membres de MEGSJC

-Potenciant els intercanvis entre

Mitjans de comunicació externs:

agrupaments.

-Articles i escrits en mitjans locals i

-Potenciant les asemblees partici-

comarcals (p.e. difondre posiciona-

patives com espai de relació

ments)

CAL QUE ENFORTIM ELS
AGRUPAMENTS I FEM
ARRIBAR LA NOSTRA
PROPOSTA ON ENCARA NO
TENIM PRESÈNCIA
PER UNA ACCIÓ GLOBAL ÉS
NECESSARI EL SENTIT DE MOVIMENT
-Fent macro-trobades
-Promovent l’assemblea com a espai de
vivència de moviment social i educatiu.
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COMPROMÍS I EDUCACIÓ

Per a un moviment compromès amb l’educació
CALEN RECURSOS PEDAGÒGICS

EL PAPER DEL CAP I DE LA CAP
El cap com a referent educatiu

-Posant en marxa publicacions: Caps de branca; Equips
d’agrupament, Equips de demarcació

-Potenciant el treball sobre el paper del cap a tot el Tronc

-Recollint tot allò que fan

Comú de Formació

-Aprofitant les pàgines Web per transmetre aquests recursos

-Vetllant per fer uns bons relleus: tenint equips de caps de

-Centralitzant feines i debats de fons de les diferents

3er, 2on i 1er any i el cap vell com a model el cap nou

demarcacions o agrupaments per aprofitar-ho con a eines de

-Motivar el compromís dels caps perquè siguin de llarga

treball

durada:potenciant el seguiment dels caps
-Remarcant la coherència del cap

El cap com a jove compromès
-Fent que els caps trobin espais de creixement personal
-Potenciant l’acompanyament

UNA PROPOSTA DE BRANQUES QUE
VA ADAPTANT-SE A LA NOVA
REALITAT
-Seguint en la línia de treball més teòric que ja s’està fent.

UNA PROPOSTA FORMATIVA I DE
QUALITAT

-Buscant un referent ( adjunt, equips de branques, comissió...)a

-Vetllant perquè la gent conegui els continguts de les

cada demarcació o sots demarcació per anar treballant
paral·lelament.
-Seguir creant documents per a poder-ho treballar.
-Començant pel mètode de les branques joves i continuant
amb la resta de branques

L’ESCOLTISME I EL GUIATGE: UNA
PROPOSTA ENGRESCADORA PER ALS
JOVES
-Seguint en la línia començada de P/C: trobada de caps, veure
necessitats...
-Tenint en compte la feina que s’està fent: ( feina de caps,
adjunts...)
-Identificant les inquietuds dels joves actualment
-Analitzant la proposta que oferim
-Definint si és necessari un model nou
-Replantejant-se el servei de truc

formacions que es fan
-Vetllant perquè tothom faci la formació que li correspon
-Sent coherents amb el Tronc Comú de Formació per potenciar
que tots els espais del moviment ( consells d’agrupament,
taules,...) siguin formatius
-Replantejant-se si desprès del debat de branques serà
necessària una formació específica de branques

MEGSJC HA DE SER UN REFERÈNCIA
EN EL MÓN EDUCATIU
-Sent elements actius en els espais de relació amb altres
entitats
-Tenint clar els nostra elements diferenciadors per
potenciar-los, donant-los a conèixer per aconseguir ser un
referent clar dins del món educatiu
-Sabent transmetre als pares la feina que fem

