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reieu que és necessari col·laborar i acompanyar el procés
educatiu de l'agrupament escolta, comprometent-vos a prestar
col·laboració a l'equip d'educadors i contribuïnt així a la construcció
d'una societat més humana i justa? Si la vostra resposta és afirmativa,
aquest dossier us pot orientar sobre com fer-ho.

Us proposem que us pareu a reflexionar sobre la vostra contribució
actual a l'agrupament escolta i extragueu les vostres pròpies conclu-
sions. Els objectius que ha de marcar-se cada Comitè d'Agrupament
vénen sempre marcats per les necessitats internes d'aquest i definides
per l'equip d'educadors. Encara així, també és tasca del propi Comitè
proposar, aportar i enriquir la tasca realitzada en els agrupaments
escoltes, ja que una visió externa sempre pot ser positiva. Per això,
heu d'arribar a un equilibri entre tot allò que us demana l'agrupament i
tot allò que us agradaria fer, respectant per damunt de tot les decisions
dels educadors. 

Aquesta aportació ha d'estar guiada en tot moment pels principis que
defineixen el nostre escoltisme i que vénen arreplegats en la Carta
FEV, on destaca l'educació integral de la persona com a eix fonamen-
tal, sent el xiquet o jove el centre de la nostra acció.

CC
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EE

un  Comitéun  Comité
d’Agrupament?d’Agrupament?

ls motius que emmarquen la importància de formar i mantenir
un Comitè d'Agrupament dins dels propis agrupaments escoltes, pot
entendre's des de dos aspectes claus: la implicació de les famílies i el
repartiment de tasques organitzatives. 

Quant al primer aspecte, el paper de les famílies (1) és imprescindi-
ble perquè l'escoltisme siga un poc més que una forma d'ocupar el
temps lliure. És a dir, la implicació de les persones que conformen l'en-
torn familiar i social dels xiquets i joves, és fonamental per a comple-
mentar el seu procés de formació i desenvolupament. 

Per  quèPer  què



Hem de ser capaços que les famílies facen seu aquest projecte edu-
catiu i ho emmarquen dins del procés educatiu global del xiquet o jove.
Aquesta implicació ha de venir de la informació i de la participació, és
a dir, els familiars directes han de conéixer què és l'escoltisme, què
fem amb els seus fills i com ho fem. Hem d'oferir-los formes de parti-
cipació i implicació en l'organització de l'agrupament, perquè puguen
fer arribar les seues opinions i inquietuds i aportar la seua col·labora-
ció per al funcionament de l'agrupament escolta. El Comité
d'Agrupament es converteix així en un instrument fonamental per a la
participació de les famílies.

Quant al segon aspecte, dins de la vida organitzativa d'un agrupa-
ment escolta, hi ha aspectes i tasques que requereixen gran part del
nostre temps; quotes, censos de l'agrupament, preparar les festes,
finançament, relacions públiques, manteniment de locals, materials,
etc. Ací la tasca del Comitè d'Agrupament és bàsica a l'hora de realit-
zar totes aqueixes tasques logístiques imprescindibles per al funciona-
ment de l'agrupament però que resten dedicació i temps als educa-
dors.

El Comitè d'Agrupament pot ajudar activament en aquestes tasques
organitzatives a fi que els educadors es puguen dedicar a allò que és
fonamentalment la seua tasca en l'agrupament: l'educació dels xiquets
i joves. Tot açò, sense perdre de vista que l'escoltisme és un moviment
juvenil desenvolupat per joves i per a joves i, per tant, són ells els pro-
tagonistes.

55

(1) Entenem per família el conjunt de persones que conviuen durant
diferents cicles vitals i que té com a finalitat complir funcions de repro-
ducció, econòmiques, socioeducatives i/o afectives.
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Què  és?Què  és?

l Comité d’Agrupament és un equip de treball lligat a l'a-
grupament, amb funcions clares i definides i vinculats a l'equip
d'educadors.

El Comitè d'Agrupament és un conjunt de persones implicades en el
treball organitzatiu de l'agrupament escolta i en la tasca que els edu-
cadors desenvolupen, de manera que les seues funcions vindran defi-
nides i requerides des de l'equip d'educadors. És també l'òrgan de
representació de les famílies, a través del qual aquests prenen part
activa en l'organització de l'agrupament.

EE

EEll  CCoommiittéé  dd’’AA
ggrruuppaamm

eenntt
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Qui  ho  forma?Qui  ho  forma?

l Comité d’Agrupament està format per un número indetermi-
nat de persones, aquests poden ser familiars directes dels propis
xiquets (pare, mare, iaios, tutors, educadors…), antics escoltes, edu-
cadors que en aqueix moment ja no exerceixen com a tals o persones
interessades en aquesta tasca. És recomanable una major represen-
tació de familiars directes en el dit Comité, a causa de la implicació
abans mencionada.

És adequat que els membres del Comitè d'Agrupament romanguen
treballant en ell un mínim de dos anys, però sempre tenint en compte
l'entrada periòdica de nous membres. Així, la renovació i actualització
dels càrrecs també es pot fer de forma gradual, assegurant tant l'esta-
bilitat com la renovació en el funcionament del Comité d'Agrupament.

EE
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EEll  CCoommiittéé  dd’’AA
ggrruuppaamm

eennttCom  funciona?Com  funciona?

es reunions del Comité d'Agrupament han de ser periòdiques,
sent aconsellable una vegada al mes i de forma extraordinària, sem-
pre que siga necessari. La seua marxa i funcionament és autònom,
seguint les directrius de l'equip d'educadors, des d'on es realitza el
seguiment i suport del Comité d'Agrupament. 

A continuació us presentem una proposta per a organitzar i dinamit-
zar el Comité d'Agrupament, tenint en compte que cada Comité ha d'a-
daptar-se al propi agrupament escolta a fi de respondre a les seues
necessitats concretes. 

LL
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PossiblesPossibles

n línies generals, la tasca del Comité d'Agrupament és exercir
les tasques que li pogueren ser assignades pel coordinador d'agrupa-
ment o el consell d'agrupament i recolzar a l'equip d'educadors en tot
allò que precisen, així com servir de nexe d'unió entre les famílies i els
educadors. 

És molt important definir prèviament i de forma clara quines seran
les tasques concretes que desenvoluparà el Comitè d'Agrupament per
a evitar duplicitats i garantir una bona coordinació. Algunes de les tas-
ques tècniques que poden desenvolupar són les següents:

EE

En  el  patrimoni  de  l’agrupament:En  el  patrimoni  de  l’agrupament:
 Gestió del pressupost de l’agrupament.
 Adquisició de locals.
 Millora i manteniment d’infraestructures.
 Adquisició i manteniment del mobiliari.
 Renovació i manteniment de material de campisme, pedagògic i

d’animació.

funcionsfuncions
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Documentació:Documentació:
 Realització, seguiment i actualització de llistats de xiquets.
 Gestió de quotes. 
 Gestió de permisos.
 Elaboració i enviament de cartes i documentació.
 Sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions.
 Recerca de formes externes de finançament. 
 Manteniment de l’arxiu d’agrupament o dinamització de la biblio-

teca.

Logístic:Logístic:
 Recerca i gestió de llocs d’acampada.
 Recerca i gestió del transport. 
 Realització de totes les tasques relacionades amb la manutenció

en els campaments: menús, compra, cuinar...
 Transport de material al campament.
 Lloguer de la furgoneta. 
 Muntatge d’infraestructures diverses. 

Relacions:Relacions:
 Amb l’entitat patrocinadora.
 Amb l’ajuntament.
 Amb altres entitats relacionades o amb fins comuns.

Altres:Altres:
 Escola de Pares.
 Sopars, festes, activitats lúdiques...
 ...

PPoossssiibblleess ffuu
nncc

iioo
nnss
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PropostaProposta
d’organitzaciód’organització

l'hora d'organitzar el funcionament del Comité d'Agrupament,
us proposem l'elecció de càrrecs per a poder coordinar i repartir les
diferents funcions i així arribar a ser més eficaços. Algunes idees res-
pecte a possibles càrrecs són:

AA
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És nomenat pel coordinador d’agrupament, a proposta de
l’assemblea d’agrupament. Les seues funcions orientatives
són:

 Mantenir una relació directa i constant amb el coordina-
dor d’agrupament amb l’objecte de crear les majors facilitats
per al desenvolupament dels objectius pedagògics. 

 Presidir i convocar les reunions del Comité
d’Agrupament i representar-lo.
 Coordinar i estimular el treball i les diverses funcions

encomanades al Comité d’Agrupament. 
 Fomentar la participació activa de les famílies en la vida

de l’agrupament escolta i acollir les noves famílies. 
 Participar en els consells d’agrupament, sempre que els

educadors ho consideren necessari.

El  presidentEl  president
del Comitédel Comité

pprreessiiddeenntt
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 Alçar acta de les reunions del Comité i les assemblees.
 Aportar totes les dades concernents als membres de l’a-

grupament, actes i arxius a sol·licitud del coordinador de l’a-
grupament.
 Enviar les circulars redactades en l’agrupament a les

famílies, FEV i organismes diversos.
 Encarregar-se dels censos, altes i baixes.

És nomenat pel coordinador d’agrupament d’acord amb el
consell d’agrupament. Les seues funcions orientatives són: 

El  secretariEl secretari

sseeccrreettaarrii

del Comitédel Comité
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És nomenat pel coordinador d’agrupament d’acord amb el
consell i té com a tasca més important la gestió de l’econo-
mia de l’agrupament. És recomanable que aquesta gestió es
realitze en estreta coordinació amb un membre de l’equip
d’educadors. Les seues funcions orientatives són:

 Portar la comptabilitat de l’agrupament. 
 Confeccionar el pressupost junt al coordinador d’agru-

pament i presentar anualment a l’assemblea un estat de
comptes.
 Supervisar els ingressos rebuts.
 Controlar i cobrar les quotes anuals, realitzar els paga-

ments ordinaris i supervisar el compte corrent a nom de l’agru-
pament.
 Ocupar-se dels pagaments corresponents a les quotes

associatives i que es realitzen en els terminis previstos.
 Vetlar per una gestió econòmica que tinga en compte

valors d’austeritat i senzillesa.
 Aconsellar al consell i Comité en assumptes econò-

mics.

El  tresorerEl  tresorer
de l’agrupamentde l’agrupament

tresorer
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Els  vocalsEls  vocals
coordinadors de brancacoordinadors de branca

vvooccaallss

Són aquelles persones del Comité la missió de les quals és
proporcionar els mitjans materials que a petició dels educa-
dors de la branca siguen necessaris per a la tasca educati-
va, així com exercir en el Comité el paper de portaveu de la
branca, traslladant les aportacions, necessitats o proble-
mes.

Altres responsabilitats que poden sorgir per al bon funcio-
nament de l’agrupament i del Comité poden ser:

 Responsable de material.
Responsable de transport de persones i materials.
Responsable de la recerca de llocs de campament i

acampades.
Responsable de realitzar tasques administratives o logís-

tiques diverses.
 …
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esprés de tot el que s’ha escrit cal recordar que açò és només
una guia orientativa perquè cada agrupament ho adapte a les seues
pròpies necessitats. Cada Comité ha de reflexionar i concretar la seua
forma d’organització i actuació, atenent a les necessitats i indicacions
del propi agrupament.

Amb poques paraules, podem diferenciar dos tipus de funciona-
ment dels Comités en els agrupaments, que resumiríem dient:

1º.-1º.- Els Comités que prenen consciència clara de la seua funció en
l’agrupament, assumeixen les seues responsabilitats en el més estric-
te a la seua tasca i sempre que siguen requerits pels educadors.

2º.-2º.- Els Comités que com l’anterior assumeixen les seues respon-
sabilitats pròpies, a més s’impliquen molt més, arribant a ser partícips
de la vida total i plena de l’agrupament i sentint que la seua tasca va
més enllà, sempre acompanyats i animats pel propi consell d’agrupa-
ment.

Les dues realitats que conviuen en els nostres agrupaments han
donat i continuen donant molt bons resultats en la integració de les
famílies i adults en el nostre escoltisme. A més, els Comités ofereixen
un important paper de suport a la tasca voluntària que realitzen els
educadors i col·laboren activament en el funcionament dels agrupa-
ments escoltes.

Partint de les capacitats pròpies de cada persona, us animem a des-
envolupar la vostra tasca de col·laboració activa, ja que el vostre paper
pot suposar una important contribució a la tasca educativa que es des-
envolupa des dels diferents agrupaments escoltes. Pertànyer al
Comité d’Agrupament significa, al cap i a la fi, col·laborar en la conse-
cució del fi últim de l’escoltisme: la transformació social.

DD

conclusió


