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CREIXEMENT I EQUIP HUMÀ

             questa és una eina de treball per als kraals que necessiten augmentar 
el nombre de voluntaris o vullguen planificar el relleu dels educadors per 
als propers anys. Pretén ser un recurs útil per als agrupaments escoltes, 
amb idees concretes i pràctiques sobre les accions que es poden fer per a 
augmentar el nombre d’educadors en el kraal a curt, mitjà i llarg termini. 

Els aspectes que apareixen en aquesta eina són idees genèriques que 
serà necessari definir, concretar i planificar entre tot l’equip d’educadors. 
Aspectes com: què farem, quan, com, qui i amb quins recursos comptem. 
Portar endavant aquestes accions ha de ser decisió de tots però s’hauran 
de repartir responsabilitats i establir un equip de persones encarregat 
de coordinar el procés. En aquestes accions es poden implicar totes 
les persones relacionades amb l’agrupament, des dels educadors i 
exeducadors fins al Comité d’Agrupament o els pares i mares que estiguen 
interessats. 

A
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Front una situació complicada com pot ser la falta d’educadors en el 
nostre agrupament escolta, el més important és mantenir l’ànim i les 
ganes de continuar treballant per a eixir endavant. Les actituds derrotistes 
i de desanime no són positives per a ajudar a l’agrupament a superar la 
situació. Per això, l’actitud del kraal és la principal eina amb què compteu, 
junt amb la il•lusió i les idees innovadores. És necessari d’altra banda 
programar totes les accions necessàries per a començar a créixer, posant 
tots els recursos de què disposem i fent un treball coherent i amb sentit, 
sense oblidar que els resultats poden tardar a arribar, la qual cosa no ha 
de desanimar-nos.   

Aquesta publicació té com a objectiu servir de guia i suport a totes les 
idees i accions que l’agrupament escolta pretén realitzar per a aconseguir 
nous educadors i  al mateix temps busca una reflexió a llarg termini per a 
prevenir la falta d’educadors en el kraal en els pròxims anys.
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Allò que sentim per l’agrupament pot emportar-nos a tenir diferents actituds 
que influeixen en les accions que realitzarem. Pot ser que aquestes siguen 
actituds de desànim o al contrari, “ens entren les presses” i comencem a 
actuar sense pensar-ho. Les dues actituds poden ser desfavorables per a 
aconseguir eixir de la situació. Davant del desànim, només queda agafar 
forces i no caure en el pessimisme, davant de les presses, detenir-nos i 
planificar.

Abans de començar qualsevol acció de recerca d’educadors per al kraal 
és important detenir-se i concretar quines seran aqueixes accions, ja que 
en cas contrari els resultats poden no ser els que realment necessita 
l’agrupament. Encara que siga relativament urgent trobar nous educadors, 
val la pena planificar-ho i fer-ho amb calma. A més, aquesta planificació 
ha de ser realista i s’ha d’ajustar a la situació i capacitat de l’agrupament. 

ACTUEM JA:
ESTRATÈGIA 
A CURT TERMINI

1
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1.1. 
ANÀLISI 
DE LA SITUACIÓ 
DE L’ACTUAL
Perquè la recerca d’educadors s’adapte a les necessitats de l’agrupament 
i tinga els resultats esperats, és important analitzar de forma realista la 
situació del kraal, les seues necessitats concretes i les seues potencialitats, 
és a dir, què ofereix l’agrupaments als seus voluntaris, així com avaluar 
accions anteriors. Per això, us proposem treballar en el kraal els aspectes 
següents:

AnàlISI de leS noStReS poSSIbIlItAtS

De quant de temps disposem per a dedicar-lo a la recerca de 
voluntaris?
Hi ha algú que puga encarregar-se d’això? Qui?
Comptem amb persones externes al kraal (comité, ex membres…)?
Disposem de pressupost?

AnàlISI de leS noStReS neceSSItAtS A cURt teRMInI

Per a què necessitem educadors?
 Recolzament puntual
 Campaments
 Branca i en quina branca
Quants educadors necessitem?
Quin perfil han de complir? 
Per a quan els necessitem (terminis)? 
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AnàlISI d’ActUAcIonS AnteRIoRS

Valorar les actuacions d’altres anys respecte al tema de renovació del 
kraal per a no caure de nou en els vells errors.

S’ha iniciat en algun altre moment una estratègia de renovació del 
Kraal?
Com es va fer? 
Amb quins criteris, objectius, metes?
Va tenir bons resultats?
Per què? 
Quins errors no es deurien repetir?
Podem traslladar alguna conclusió interessant al procés actual? 
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1.2. 
ANÀLISI 
D’ALLÒ QUE
OFERIM
A l’hora d’oferir l’agrupament escolta com a espai de voluntariat, hem de 
tenir clar què és el que volem explicar als possibles educadors, quins són 
els aspectes clau que han de saber i com li fem arribar aquestes idees 
de forma adequada. Encara que són preguntes complexes, és necessari 
tenir clars els següents punts per a poder respondre a les preguntes dels 
possibles voluntaris i garantir una bona inserció en l’agrupament.

qUÈ ofeRIM

Què és l’agrupament escolta? Què és l’Escoltisme?
Quina és la proposta educativa de l’agrupament (PEA)?
Quina és la realitat de l’agrupament?
Què suposa ser educador? 
 Horaris      Reunions    Activitats 
 Campaments        Temps de dedicació  Consells...
Com s’organitza l’agrupament? 
 Branques      Reunions    Consells  
 Comités      Càrrecs...   
Què li ofereix l’agrupament a nivell personal? 
 Formació      Experiències   Amistat...

Una possible opció és elaborar un document explicatiu o una presentació 
visual responent a tots aquests aspectes, per a poder mostrar-li-ho al 
possible voluntari i comentar conjuntament els aspects més rellevants. 
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1.3. 
CAMPANYA 
DE
DIFUSIÓ
A l’hora d’iniciar una campanya de difusió amb l’objectiu d’incorporar 
educadors al kraal, és necessari tenir en compte alguns aspectes com 
ara què farem, on, quan i qui ho farà. La realitat de cada agrupament és 
diferent i el context també, per això les següents idees i recomanacions 
són només suggeriments perquè les adapteu a la vostra situació. 

Cal destacar que cadascuna de les accions proposades serveix al mateix 
temps per a buscar tant educadors com xiquets, per la qual cosa s’ha de 
definir prèviament el tipus de campanya a realitzar. 

qUAn InIcIAR lA dIfUSIÓ

A pesar que cadascuna de les accions concretes necessitarà realitzar-se 
en un moment determinat perquè tinga un major efecte, podem destacar 
tres aspectes clars:

a) Recerca continuada al llarg de l’any. Si realment busquem donar-nos 
a conéixer i buscar nous voluntaris no podem pensar que una acció 
puntual serà suficient i tindrà els resultats que necessitem. Devem fer 
xicotetes accions al llarg del curs.

b) Al setembre i octubre es prenen decisions sobre com organitzar-se el 
curs, per la qual cosa és important donar-se a conéixer en aqueixos 
moments poden ser una opció. 

c)   Els campaments d’estiu són una bona opció per a fer que la gent
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 s’aprope als escoltes ja que té un gran atractiu per a moltes 
persones. A més, és un espai idoni perquè els nous voluntaris 
coneguen realment el funcionament i el que significa ser escolta.

MAteRIAlS peR A lA dIfUSIÓ 

Després de realitzar l’ANÀLISI D’ALLÒ QUE OFERIM, ja sabem què ofereix 
l’agrupament escolta com a espai de voluntariat, però hem de seleccionar 
la informació que transmetrem i el que millor ens ajudarà a aconseguir el 
nostre objectiu. Per això, podem centrar-nos en tres aspectes:

   Difusió centrada en activitats motivadores en què puga ser interessant 
participar (campaments, acampades, eixides a la muntanya,…)

      Difusió centrada en la ideologia: la nostra tasca, els valors que 
defenem, la metodologia que utilitzem (pedagogia activa), la lluita per la 
justícia...

  Difusió centrada en la imatge que projectem: accions que puguen 
afavorir un canvi d’imatge dels escoltes i, per tant, una major possibilitat 
d’apropament de joves en edad de ser educador.

Els materials complementaris ens serviran de suport per a la realització 
d’altres accions. És important que el disseny siga atractiu, clar i que 
es dirigisca al públic en concret, en aquest cas joves que vullguen ser 
educadors. Els materials han de transmetre el que realment som i fem, 
evitant fomentar estereotips i donant una imatge real. 

Els materials poden ser molt variats des de quartilles fotocopiades, tríptics 
de difusió, cartells, camisetes… En la FEV comptem amb un material 
específic de difusió per a busca de voluntaris amb tríptics i cartells que es 
troben a la disposició dels agrupaments.
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AccIonS concReteS

// CARA A CARA
L’elecció d’una o una altra acció dependrà d’allò que necessite l’agrupament 
i dels recursos que tinga, però és important saber que la millor fórmula per 
a obtenir voluntaris és el “cara a cara”. L’experiència mostra que el contacte 
directe sol obtenir el millor resultat. Convidar a amics, nuvis, companys de 
classe… a venir a conéixer-nos a un campament, una excursió un dia 
d’agrupament pot ser un bon mètode. Els pares i mares dels xiquets de 
l’agrupament també poden ajudar en aquest aspecte fent-los saber als 
seus coneguts que l’agrupament escolta busca nous voluntaris.  

// CARTELLS EN DIFERENTS LLOCS
Una altra forma de donar-nos a conéixer és penjar cartells en punts clau 
i estratègics on puguen veure’ls la major quantitat de persones possible. 
Potser que el resultat directe d’aquesta acció no s’aprecie clarament, però 
al mateix temps estem difonent l’existència de l’agrupament i fomentant 
que se’ns conega. També és un bon moment per a anar a presentar-se a 
aquests llocs amb “l’excusa” del cartell. 

On penjar-los?
a) Barri o municipi: tendes, associacions diverses, Parròquia, espais 

visitats per joves (biblioteques, centres culturals o cívics, cases de 
joventut, locals d’oci …).

b) Ajuntament, biblioteca o altres espais públics. 
c) Universitat (però sobre tot en escoles de magisteri, pedagogía, educació 

social, treball social, psicologia…).
d) Instituts on s’impartisca Formació Professional d’educació infantil, 

animació sociocultural i integració social.
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// PRESÈNCIA EN PREMSA LOCAL I COMARCAL
Fer arribar informació sobre l’agrupament als mitjans de comunicació locals 
com a periòdics, revistes, butlletins locals o premsa gratuïta per a convertir 
les nostres activitats en informació interessant. És important explicar amb 
claredat que es fa, buscar frases impactants i utilitzar fotografies cridaneres 
(si són de xiquets recordeu-vos del permís patern/matern). Poden ser 
articles d’opinió o notes escrites. De vegades el problema és que la 
gent no ens coneix o té prejudicis sobre els escoltes, per això, aquestes 
accions ajudaran a donar a conéixer l’agrupament i fer-ho més accessible.

// JORNADES DE PORTES OBERTES
Es tracta d’activitats ofertes al barri dirigides a diferent públic i que siguen 
el més atractives possible. L’objectiu és que la gent s’aprope al local i 
pregunte què feu. Poden ser vídeo-fòrums amb sopar en el local, debats 
sobre temes d’actualitat, dia de l’amic per a educadors, activitats amb 
motiu d’algun dia especial (ex: Dia de la Infantesa), Escola de Pares i 
Mares, cicle de conferències… És important en aquest cas fer una bona 
difusió de l’activitat amb cartells, informació cara, llistats de distribució…

// FIRES I ESDEVENIMENTS LOCALS
En moltes localitats i també a nivell dels barris, es realitzen fires o 
esdeveniments amb motiu de les més diverses ocasions,  i és aquest un 
bon moment perquè l’agrupament escolta tinga un espai on donar-se a 
conéixer. Posar un estand permet contactar de forma directa amb un ampli 
ventall de persones. Ací torna a ser molt important l’aparença que s’ofereix, 
és a dir, que posem en l’estand, els adhesius, els tríptics, les fotos… amb la 
finalitat que siga atractiu al mateix temps que oferisca una visió real d’allò 
que fem. També és important la forma d’apropar-se a la gent i d’explicar de 
forma adequada què és l’escoltisme. És un bon moment per a fer activitats 
o tallers per als xiquets, com a exemple d’allò que es fa en els escoltes.
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// INTERNET
És un instrument molt útil que arriba a una gran quantitat de persones, 
sempre que tinguem en compte alguns aspectes. La imatge que tinga la 
web, els continguts i la informació han de ser atractius i han d’expressar el 
que realment som. És important tenir la web o el blog actualitzat i canviar-
lo de forma contínua, així com aparéixer en el màxim d’enllaços possibles 
i estar ben posicionat.

Els llistats de distribució d’altres entitats amb què tinguem contacte com 
associacions del barri, webs de voluntariat… també poden ser molt 
eficaços. 

CAMPANYA DE DIFUSIÓ
Centrada en:

Accions que realitzarem i qui les realizará:
 

 

 

Eines que utilitzarem:
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1.4. 
ACOLLIDA 
DEL NOU 
VOLUNTARI
És el moment de recollir l’anàlisi d’allò que oferim, que vam fer a l’inici de 
la campanya per a explicar amb claredat i sense confusions possibles el 
tipus de voluntariat que oferim i el possible material que elaboràreu. El 
procés d’acollida ha de complir tres objectius:

   Informar  el possible voluntari sobre l’agrupament escolta i el seu 
funcionament.

  Permetre a l’agrupament conéixer la persona, les seues actituds, 
aptituds i idoneïtat.

  Decidir de forma conjunta la incorporació o no al kraal d’agrupament. 

És important explicar detingudament i de forma exacta el compromís 
que suposa, així com començar el contacte convidant-los a activitats 
motivadores que puguen cridar la seua atenció (campament de Pasqua, 
d’estiu, acampada d’agrupament, acampada d’educadors…), transmetent 
al mateix temps la importància i serietat de la nostra tasca. 

La motivació que tinga el kraal en aqueix moment és crucial i la imatge 
que projecte pot ser un factor determinant perquè una persona s’unisca 
a l’equip. És a dir, no és el mateix que el kraal es divertisca, tinga ganes 
i gaudi a què els educadors transmeten cansament, falta de ganes i 
desmotivació. 

És aconsellable evitar la incorporació immediata de la persona sense 
tindre un període de prova perquè us conegueu mútuament. És a dir, en un 
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primer contacte és molt difícil saber tant si la persona cobreix les nostres 
necessitats com si l’agrupament escolta compleix les seues expectatives. 
Per això, en el primer contacte seria convenient consensuar un període de 
prova després del qual hi haurà un moment on ambdues parts expressen 
la seua decisió. En aquest període la persona s’ha d’involucrar al complet 
en la vida de l’agrupament, des de reunions fins a campaments, a fi que hi 
haja un millor coneixement. 

Perquè el kraal de forma conjunta puga prendre una decisió beneficiosa per 
a l’agrupament seria interessant determinar uns criteris el més objectius 
possibles perquè una persona es puga incorporar com a voluntari o no. 

Per últim, si la persona s’incorpora al kraal, és interessant la figura de 
l’acompanyant tenint en compte que el nou educador no té coneixement 
de l’escoltisme i de l’agrupament en concret. L’acompanyant serà un 
educador amb trajectòria dins de l’agrupament que puga recolzar al nou 
voluntari en la seua incorporació al kraal i a la vida de l’agrupament. 
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1.5. 
ALTRES 
OPCIONS
// CONVÉNCER ELS EDUCADORES PERQUÈ QUE NO S’EN VAGEN
Sense pressionar, sense forçar ni pressionar, ni forçar, ni fer xantatge, però 
preguntant-los una segona vegada. La tasca que es desenvolupa des dels 
escoltes és intensa, però bonica, necessària i amb molt de sentit.

// QUE NO SE’N VAGEN PERÒ CONTINUEN A BAIxA INTENSITAT
Les tres o quatre persones que no continuen la propera ronda, podrien 
prendre el paper de “kraal de fortuna”, repartint-se les reunions i acampades 
d’una branca de manera que amb una baixa intensitat individual, es 
peguera cobrir la marxa d’una branca per a tota una ronda (una reunió al 
mes per persona, una acampada de cada dues…).

// ALTRES EDUCADORS
Valoreu la possibilitat de recollir educadors que han eixit “cremats” d’altres 
agrupaments escoltes.

// ANTICS EDUCADORS
Repenseu aquells educadors que, per diferents motius, eixiren de 
l’agrupament però creieu que podrien estar disposats a tirar una mà o fins 
i tot a incorporar-se al kraal amb total disponibilitat.

// RECUPERAR ANTICS MEMBRES
Recuperar antics membres de l’agrupament que s’ho deixaren abans 
d’acabar la seua etapa escolta (no foren educadors) però que, abans 
de la seua fase de desmotivació, participaven activament en la vida de 
l’agrupament i potser tinguen ganes d’incorporar-se.
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// PARES DEL COMITÉ
Quin paper poden jugar els pares del comitè com a “educadors de fortuna”, 
com a “pegat” fins que trobem educadors sòlids? Podrien alguns membres 
del comitè assumir una responsabilitat real en l’educació escolta dels 
xavals? Valoreu-ho cas per cas.

// COMPANYS DE RUTA EN SERVEI
S’ha de valorar fins quin punt és legítim decidir que els companys de la 
Ruta de l’agrupament o d’un altres agrupaments proper s’incorporen al 
kraal. Una situació de “pressió” sobre la Ruta podria trencar l’actual bona 
marxa de la branca. Si ells volen prendre aqueixa responsabilitat, tenen tot 
el dret de fer-ho quan arribe el seu moment. Però si no ho volen fer, deuen 
tenir també la llibertat d’elegir un altre espai per a servir a la construcció 
d’un món millor.

// UNIÓ DE DUES BRANQUES DE L’AGRUPAMENT

// UNIÓ D’UNA O DIVERSES BRANQUES AMB UN ALTRE        
   AGRUPAMENT ESCOLTA

// ALIANCES AMB ALTRES ASSOCIACIONS

// TANCAMENT D’UNA BRANCA

// FUSIÓ AMB ALTRES AGRUPAMENTS

1.6. 
ACTUACIONS EN CAS 
DE NO TROBAR 
EDUCADORS SUFICIENTS
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ACTUEM EN
PROFUNDITAT:
ESTRATÈGIA A MITJÀ
I LLARG TERMINI

2
Hem de ser conscients que la situació actual en què es troba el kraal no 
és fruit de la casualitat, sinó d’un conjunt de diferents aspectes que es 
junten: canvi en els models d’oci dels xiquets i joves, imatge deteriorada 
dels escoltes, potser deficient actuació educativa en el nostre agrupament, 
possible incapacitat per a enllaçar amb els interessos dels pares, xiquets  
i joves del nostre entorn…

Per tot això, és necessari que alhora que treballem a curt termini, 
realitzem accions a mitjà-llarg termini per a prevenir futures situacions 
similars. Si només desenvolupem accions a curt termini que solucionen 
momentàniament la situació, en breu ens tornarem a trobar amb el mateix 
problema. 

Us proposem que realitzeu una anàlisi i unes accions que tenen per 
objectiu la millora a llarg termini tant del kraal com de l’agrupament escolta 
per a no tornar a veure’s en una situació compromesa. 
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2.1. 
ANÀLISI 
DE LA 
REALITAT
El primer pas per a iniciar qualsevol millora és l’anàlisi de la situació actual 
en què es troba el kraal. Aquesta anàlisi seria interessant realitzar-la al 
principi de la ronda, quan fem el PEA, de forma que aquests aspectes es 
vegen reflectits en el funcionament quotidià de l’agrupament des de l’inici 
de curs. 

AnàlISI exteRn

// ANÀLISI DE LA IMATGE QUE PROJECTEM
La imatge tradicional dels escoltes no enllaça amb la realitat de la societat: 
l’excessiu èmfasi en la disciplina, els uniformes i les banderes o els 
banderins no enllacen amb la forma de concebre l’educació hui en dia. 
Nosaltres estem per a educar i tots aquests aspectes sols són eines que 
utilitzem per al nostre objectiu. Per això, és important oferir una imatge 
real de què és l’escoltisme, quina és la nostra finalitat i quin significat té 
ser escolta. 

  Quina imatge tenen dels escoltes en el barri o municipi? (els qui ens 
coneixen i, sobre tot, els qui no ens coneixen)

  Quina imatge volen transmetre (quin enllaç amb els interessos de 
l’entorn)? Difundim una imatge d’agrupament educatiu, responsable i 
atraient?

  Què opinen els pares de la nostra actuació?
  Associem el nostre agrupament amb institucions o campanyes socials 

que ens ajuden a definir-nos?
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  Com ens veuen els joves d’edats adequades per a ser educadors? 
Es queden solament amb els símbols propis de l’escoltisme o arriben 
a veure el fons? Per què no atraiem a joves amb inquietuds com 
educador?

// ANÀLISI DE LES RELACIONS AMB L’ENTORN
Els agrupaments escoltes són entitats integrades en un barri o municipi, 
formen part del teixit social i interaccionen amb el context. En la mesura 
que l’agrupament estiga més integrat en el seu entorn, serà més senzilla 
la incorporació de nous educadors (i també nous xiquets). 

 Realitzem activitats perquè ens coneguen en el nostre entorn? Tenen 
resultat? 

 Podríem obrir al nostre entorn activitats que realitzem sols per a 
l’agrupament?

 A quin col·lectiu de l’entorn li semblem un moviment interessant i per 
què? A qui no i per què?

// ANÀLISI DEL NOSTRE AVANTATGE QUALITATIU
A pesar de l’augment d’entitats i empreses d’esport de risc en la muntanya, 
de colònies, activitats extraescolars i campaments, els escoltes seguim 
oferint diversos avantatges qualitatius, coses que no té ningú i que hem 
de saber explotar:

 Un projecte educatiu basat en valors, adaptat a cada etapa d’edat i que 
fomenta el compromís social.

 Una relació intensa i directa amb la natura: nadar en rius, rutes per la 
muntanya, seure en el sòl, fer la migdiada, descobriment dels misteris i 
meravelles de la natura...

 Els campaments que són un espai ideal per al desenvolupament de 
l’autonomia: vivències en tenda de campanya, experiències comunitàries, 
muntatge de tot o quasi tot, respecte per l’entorn natural…
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 Tots som persones voluntàries però, més encara, compromeses. Això, 
encara que tinga les seues limitacions, li aporta convicció i frescor a la 
nostra acció.

Som conscients dels nostres avantatges qualitatius? 
Els treballem?
Els transmetem als pares aquests avantatges?
Transmetem a l’entorn directes aquests aspectes? 

AnàlISI InteRn

// BREU ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL KRAAL
És molt important analitzar el funcionament del kraal i la seua dinàmica 
interna per a poder mantenir un ambient positiu per a tots i que s’adeqüe 
tant a les necessitats de l’agrupament com a les de cadascun dels 
educadors. Una persona que es troba a gust amb la resta de companys, 
que es diverteix, que se sent valorada i que creu amb allò que fa, no 
se n’anirà de l’agrupament i segurament es quedarà més temps que si 
succeeix tot el contrari. 

Hi ha bona relació entre els educadors?
Us coneixeu suficient entre vosaltres?
Sabeu resoldre els conflictos de forma positiva?
Teniu tots el mateix nivell de compromís? 
Tebiu visió grupal?
Funcioneu de forma eficaç? 
Us repartiu les tasques de forma equitativa?
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// BREU ANÀLISI DE LA TASCA EDUCATIVA
Com hem dit abans, és molt important que el que estem fent com a 
agrupament escolta siga un treball ben fet, que permeta aconseguir els 
nostres objectius i amb un bon resultat. Per això, és important analitzar 
alguns aspectes que donen qualitat a la nostra tasca educativa que 
repercuteixen directament en els xiquets: 

Realitzeu entre tots els educadors el Projecte Educatiu d’Agrupament 
i de Branca?
Les activitats estan fonamentades i transmeten valors escoltes?
Les activitats són originals i creatives? 
Sou coherents entre allò que penseu, dieu i feu?
Feu suficients activitats en contacte amb la natura?
Teniu una relació constant amb les famílies?
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2.2. 
ACTUACIONS A DESENVOLUPAR
PER AL CANVIO 
A MITJÀ-LLARG TERMINI
AccIonS exteRneS

// EL CANVI D’IMATGE
A partir de l’anàlisi externa de l’agrupament, es pretenen iniciar accions 
encaminades a modificar la imatge que la societat té de l’agrupament 
escolta i de l’escoltisme. Ha de ser un pla a llarg termini enfocat a trobar 
educadors en un o dos anys a través del canvi que la població té dels 
escoltes. 

 Quina imatge volem projectar? Aquesta imatge ha de estar acord amb 
allò que realment som i volem ser, de forma que poc a poc es vagen 
canviant els aspectes que menys ens agraden a través d’un PEA 
realista i realitzable. 

 Quines accions podem realitzar per a la difusió de l’escoltisme en el 
barri, encaminades a incorporar educadors?

 Quines eines podem utilitzar? 

// EINES PER A LA DIFUSIÓ
a)    Quartilla fotocopiada
b)    Tríptic de difusió
c)    Cartells
d)    Notícia en diari local
e)    Vídeo-fòrum obert amb sopar en el local
f )    Debats sobre temes d’actualitat
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g)   Stand en festes del barri o en falles
h)   Cicle de conferències
i )   Escola de pares
j )   Participació en les festes del barri
k)   Preparació de jornades de final de curs en col·legis
l )    Realització d’activitats en els carrers (en llocs molt visibles)
m)  Participació profunda en la parròquia o entitat patrocinadora
n)   ...

PLA PER AL CANVI D’IMATGE DE L’AGRUPAMENT
Imatge que desitgem difundir:

                   EINA                    LLOC                 DATA         RESPONSABLE
Acció 1
Acció 2
Acció 3
Acció 4
Acció 5
Acció 6
Acció 7
Acció 8
Acció 9
Acció 10
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AccIonS InteRneS

// LA CURA I PROMOCIÓ DEL KRAAL
Els xiquets i joves són els protagonistes de l’escoltisme, però els educadors 
són la peça clau: d’ells depén la vida dels agrupaments escoltes, la qualitat 
educativa que oferim, la nostra incidència en l’entorn i el funcionament 
mateix de l’agrupament.

Per a desenvolupar una bona acció educativa, els kraals han de convertir-
se en espais de trobada i confiança, en llocs de reflexió i creativitat. No 
es tracta de crear espais idíl·lics on tots són “super amics”, sinó més 
bé de construir un espai de treball on la gent se senta a gust, on puga 
compartir les seues inquietuds, valors i interessos, on cadascú cresca com 
a persona, on es vivencie la nostra acció educativa com un experiència 
d’enriquiment personal i de l’altre. Si no cuidem els nostres educadors, no 
hi haurà escoltisme. 

Us proposem analitzar una forma d’analitzar el funcionament del kraal per 
a valorar i deterctar a temps les possibles necessitats que puguen sorgir en 
l’equip de treball. Aquestes necessitats s’engloben en quatre dimensions 
per a facilitar la identificació de la situació en què es troba el kraal i les 
possibles solucions. Un proposem analitzar els següents aspectes i iniciar,  
en cas que ho considereu oportú, accions concretes per a intentar cobrir 
aquelles necessitats més importants en el vostre kraal. 
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DIMENSIÓ DE SENTIT
 Compromís
 Motivació dels educadors
 Desenvolupament personal  d’educador
 Seccionisme i visió grupal
 Plantejar-se les tradicions

DIMENSIÓ RELACIONAL
 Bona comunicació
 Coneixement entre els educadors
 Cohesió i confiançar en el kraal
 Resoldre i aprendre dels conflictes
 Relacions amb els pares i mares
 Relacions amb el comitè i l’entitat patrocinadora

DIMENSIÓ ORGANITZATIVA
 Lideratge
 Reunions eficaces i presa de decisions
 Definició i repartiment de tasques
 Coordinació i treball en equip
 Previsió de scouters a curt, mitjà i llarg termini

DIMENSIÓ PEDAGÒGICA
 Enriquiment d’activitats 
 La formació i renovació de l’educador
 Avaluar per a millorar
 Acord en els criteris educatius
 Projecte Educatiu d’Agrupament
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Una bona forma per a començar a treballar aquests aspectes de manera 
quotidiana en el kraal, és incorporar la figura del Dinamitzador de Kraal. 

La funció d’aquesta persona serà cuidar tots els aspectes relatius al 
funcionament de l’equip de treball i que es desenvolupen en les quatre 
dimensions. Per a reforçar aquest nou càrrec, s’ha editat una Guia de 
Recolzament per al dinamitzador de kraal i s’ha creat una secció en la 
pàgina web de la FEV amb diferents dinàmiques per a treballar les quatre 
dimensions en el kraal. 
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CONCLUSIONS3
Qualsevol agrupament escolta pot veure’s en un determinat moment 
davant de la difícil situació de falta d’educadors, però no cal caure en el 
desànim i el pessimisme, molts agrupaments han eixit d’aqueixa situació. 
Per això, el primer és mantenir l’ànim, la il·lusió i les ganes de continuar 
lluitant. 

El següent pas és analitzar la situació i planificar les accions que es van a 
realitzar perquè el kraal cresca, sempre tenint en compte que els resultats 
no sempre són tan ràpids com ens agradaria. 

No ens equivoquem, la tasca és complexa i requereix molt d’esforç i 
recursos per part de tots. Hem de ser conscients que hi ha un problema a 
curt termini, que és necessari atallar ràpidament posant en marxa alguna 
de les idees que us proposem o inventant noves opcions. 

Al mateix temps és important ser conscients que s’ha arribat a la situació 
actual per un problema més complex que és necessari afrontar des d’una 
perspectiva a llarg termini. 

És important per això no sols quedar-nos amb les accions directes de 
busca d’educadors, sinó també amb un treball de fons més complex que 
pot semblar costós però que sens dubte repercutirà en la qualitat de la 
nostra tasca educativa. 
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