Quadern
de Cacera

COMMONS DEED -Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Espanya
Sou lliure de:
		

copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra

		

fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
Reconeixement. Heu de reconéixer els crèdits de l’obra de la manera especificada
per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que us donen
suport o rebeu suport per l’ús que feu l’obra).
No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o genereu
obres derivades, podeu distribuir l’obra generada amb una llicencia idèntica a
aquesta.
Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l’obra.
Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.
No hi ha res en aquesta llicència que menyscabe o restringisca els drets morals de l’autor.
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Aquest quadern pertany a:
_____________________________________________________
De l’Estol: _____________ de l’agrupament:______________
Si perd el quadern em podeu trobar a:
_____________________________________________________
Telèfon: ______________________________________
Vaig nàixer el dia: _____ de _______________ de l’any______
Estudie en el col·legi: _________________________________

Jo sóc aquest...

Posa la teua foto ací!

Vaig entrar a l’Estol:
El dia ___________ de ________________________ de l’any ______________
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BENVINGUT A L’ESTOL
Has entrat a l’Estol i durant un temps seràs un llop.
A partir d’avui, al costat dels altres xiquets i xiquetes, viuràs divertides aventures, activitats en el local, campaments... i aprendràs moltes coses noves que després podràs ensenyar a altres
persones.
Coneixes ja a algun company o companya de l’Estol?
Els meus companys i companyes són:
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Has de conèixer i escoltar als Vells Llops: Akela, Baloo, Bagheera, Kaa... T’aconsellaran i t’ensenyaran moltes coses. Escolta’ls
i aprèn d’ells.

Ja coneixes a Akela? Dis-li que signe ací el teu quadern:
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COM ES DIU EL TEU ESTOL?

D’ON VE EL NOM?
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ELS MEUS VELLS LLOPS SÓN:
Telèfon
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QUINES ETAPES VIURÀS EN L’ESTOL?
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Travessant la
selva

canviant la pell

¿Com ho
simbolitzem?

Què
n’aprendràs?

Quant
dura?

Què
ès?

Aguait
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Vols conèixer cada etapa? Retalla els requadres de l’última pàgina
d’aquest quadern, i pega’ls ací de forma ordenada:
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La Història de Mowgli, un xiquet com tu:
En el cor de la selva hindú viu un tigre cruel i covard; Shere
Khan.
Una vesprada, cercant una presa fàcil, nota la presència d’uns
llenyataires reunits al voltant del foc. Avança lentament, sense
fer cap soroll, però calcula malament el seu impuls i cau sobre les flames. Llança tal rugit de dolor, que ressona en tota la
selva; els llenyataires espantats fugen, abandonant a un xiquet
xicotet.
Prop de la seua caverna, Pare Llop escolta un soroll. Intenta
veure què és el que succeeix i descobreix al homenet més bonic
que mai haja arribat a la caverna d’un llop. Pare Llop l’agafa delicadament amb les seues mandíbules i el porta al seu cau per a
mostrar-li-ho a Raksha, la Mare Lloba.

El xiquet, sense mostrar gens de por, es posa a jugar amb els llops
menuts. Després, cansat, s’acomoda per a dormir en la tèbia falda de
Raksha. Els llops decideixen adoptar-lo i li donen el nom de Mowgli, és
10 a dir, la xicoteta granota, perquè no té pèl en el cos.
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Però Tabaqui, el xacal, ha vist a Mowgli en el cau. Acudeix
davant Shere Khan encara adolorit per les cremades, i el
condueix fins allà, on reclama la seua presa amb ràbia.
La terrible Raksha es prepara per a lluitar i morir, fins i tot abans
d’abandonar al seu homenet. Davant tanta energia i coratge Shere
khan s’espanta i fuig jurant venjar-se.
Mowgli creix entre els llops. Una nit de lluna plena és conduït a
la Roca del Consell per a ser presentat, juntament amb els altres
llops menuts, davant els llops i el seu cap Akela.
Baloo, l’ós bru, parla en la seua defensa i Bagheera, la pantera
negra, ofereix un bou a canvi de la vida de Mowgli.
I és així com Mowgli és admès a caçar amb l’Estol.
Igual que Mowgli, tu viuràs i jugaràs a la selva, aprendràs la Llei
i et convertiràs en un xic o xica forta i lleial.
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LA SISENA
Per a fer més còmoda la nostra estada en la Selva ens dividim en
grups de sis llops, les sisenes
COM FEM LES SISENES?
Les sisenes es fan entre tots
els llops a principi de ronda.
QUIN NOM TENEN LES SiSENES?
Els noms de la sisenes han d’estar relacionats
amb els colors del pelatge dels llops. El nom de
la sisena és triat per tots els seus membres.

Els següents consells vos ajudaran a l’hora de fer les sisenes:
-Per a estar a gust en la vostra sisena PARTICIPEU TOTS i TOTES.
-El nombre de llops xics i xiques de cada sisena ha de ser semblant.
-El nombre de llops de cada edat en cada sisena ha de ser semblant.
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-En cada sisena ha d’haver-hi llops amb experiència per a ensenyar a la resta.
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Hi ha dos càrrecs molt importants perquè tot isca bé:

SISENER

És el màxim responsable de la
sisena i que tot en ella funcione
bé. Per a aconseguir açò, ha de
comptar amb l’ajuda del
subsisener.

SUBSISENER
Perquè la sisena funcione de forma
correcta el subsisener ha d’ajudar i
recolzar al sisener en totes les
seues funcions. També exercirà de
sisener quan aquest no estiga.

El que hauràs de fer com a sisener:
- Dirigir les reunions de la teua sisena.
- Dirigir els Consells de Sisena.
- Representar a la teua sisena en el Consell de Siseners.
- Transmetre als Vells Llops les necessitats i problemes de la teua sisena.
- Ajudar al fet que tots els membres de la sisena es troben a gust.
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Escriu en cada planta els membres de cada sisena de les quals en
formes part:

:

m
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:
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:

Sisena

:
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AGUAIT

1a etapa
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QUÈ ÉS L’AGUAIT?

Els llops estan durant tota la seua vida preparats per a aprendre
coses noves. Tú vols ser un llop més d’aquest Estol?
Si has respost que sí, hauràs de començar a tenir els teus ulls i
oïdes ben obertes per a escoltar allò que els Vells Llops i els teus
companys han d’explicar-te.
En el moment que decidisques que vols començar a aguaitar amb
tot l’Estol… Coneixeràs les seues normes, tradicions, Llei de la
Selva, Màximes de Baloo
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Signa ací:
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LES MÀXIMES DE BALOO
Baloo és l’ós bru que ens
ensenya a tots els llops
la Llei de la Selva, perquè
coneix tots els pobles.
També ens ensenya les
Màximes que ens ajuden a
conviure, organitzar-nos i
fer la vida més fàcil a tots
els membres de l’Estol.

Màximes de Baloo
- El llop pensa primer en les altres persones.
- El llop té els ulls i les oïdes ben obertes.
- El llop és alegre, net i ordenat.
- El llop diu sempre la veritat.

Amb aquestes Màximes és més fàcil complir la Llei i el Lema de
l’Estol.
17
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LA SALUTACIÓ DEL LLOP
La salutació és un signe que utilitzen els llops per a reconèixer-se
entre ells. Solament ells i els Vells Llops poden fer-ho.

?
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Alçant la mà dreta a l’altura de la cella, portant els dos dits índex i
cor estesos i separats, i els altres doblegats, subjectes pel polze.

T’has fixat en l’ombra de la
teua mà quan fas la salutació?
Fixa’t! S’ha format el cap d’un
llop. Els dits formen les orelles
en posició d’alerta.
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LA LLEI DE LA SELVA
En la Selva de Seeonee, els llops de l’Estol tenen una llei.
Nosaltres també tenim una, que és la mateixa per a tots, i que ens
ajuda a ser millors com a llops en el nostre Estol, en el col·legi i
a casa.

La Llei
El llop escolta i obeeix al Vell Llop per
a arribar a ser:
- Atent com Kaa
- Alegre com Bagheera
- Amic de tots com Baloo
- Amic de Jesús com a Germà Gris

Escriu amb les teues paraules què vol dir aquesta Llei:
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EL LEMA DE L’ESTOL
Un lema és una frase que et recorda com actuar tot el dia.

“FAREM EL MILLOR”
Açò no significa que siguem els
millors, sinó que posem el nostre
interés i esforç en fer les coses el
millor que puguem.

Escriu quines accions fas cada dia per a “fer el millor”:
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LA BONA ACCIÓ

?
ó
i
c
c
a
bona

L’Estol és també anomenat la família feliç, ja que sempre estaràs jugant i divertint-te. Corrent per la selva, banyant-te en
rius, mirant els estels…. però a més seràs feliç fent felices a
les altres persones. Per això, tots els dies tindràs un propòsit,
alguna cosa molt important que complir: la Llei de la Selva i fer
una bona acció, que no és més que tots els dies fer un favor
a algú, sense importar-te qui siga la persona, amic o estrany,
home, dona o xiquet.
El nus del teu fulard et recordarà que cada dia has de fer una.

Veus, seguim esforçant-nos per FER SEMPRE EL MILLOR!
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SANT FRANCESC: EL NOSTRE PATRÓ
Sant Francesc d’Assís és el patró dels llops, per ser el protector dels animals i especialment dels llops.

La festivitat de
Sant Francesc d’Assís
la celebrem cada any
el 4 d’Octubre.

Una de les històries més famoses de Sant Francesc és la que li va
ocórrer amb un llop en la ciutat de Gubbio: als afores d’aquesta
ciutat hi havia un feroç llop que tenia a tots els habitants atemorits a causa dels desastres que ocasionava. Sant Francesc,
sense fer cas dels advertiments dels veïns de Gubbio perquè
la gent anara amb compte, va eixir de la ciutat a la recerca
del temut llop. Quan es va dirigir cap a l’animal aquest es va
abalançar amb les seues dents obertes sobre ell. Sant Francesc
va fer el senyal de la creu, amb la qual cosa, sorprenentment,
l’animal es va detenir a l’instant.
Per aquest motiu Sant Francesc és considerat també el patró
dels animals, ja que sentia per ells un gran amor i protecció,
igual que per les plantes i tota la naturalesa, especialment, per
22 les persones.
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ELS AMICS DE MOWGLI
AKELA És el llop més vell i savi. És el
cap de l’Estol i posa la seua
experiència al servei dels
altres.

BALOO

És un ós bru
alegre i observador.
Sempre està disponible
i és digne de confiança.

BAGhEERA

És la pantera negra,
àgil, ràpida i astuta.

KAA És un la serp pitó

que ensenya a Mowgli a
respectar la naturalesa.

GERMÀ GRIS

És el germà llop
de Mowgli, sempre està al seu
costat ajudant-li.

HATHI

És el gran elefant. Coneix
tota la selva, per això és el rei.

RAKSHA És la mare lloba

de Mowgli. L’estima molt
i el protegeix sempre.
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MOWGLI NO HA DE FIAR-SE DE:
SHERE-KHAN És un tigre envellit i covard.

No compleix la llei de la selva i sempre
està perseguint a Mowgli.

TABAQUI És un xacal feble i insegur. Sempre va
darrere de Shere-Khan,

ELS BANDERLOGS

És el poble dels micos.
Són desorganitzats i no tenen llei ni disciplina.
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EL CONSELL DE ROCA
És la reunió de tots els llops i els Vells Llops on es parlen temes
importants per a l’Estol.
Allí pots proposar i triar les caceres, opinar sobre activitats,
compartir experiències, parlar del compromís...
Quan tots estan asseguts, comença la sessió. Espera que estiguen
tots els llops, sigues sincer i participatiu i no oblides esperar el teu
torn de paraula.
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EL TÒTEM
Cada Estol té el seu Tòtem que el representa. És un bordó que
porta una figura o un cap de llop en la part de dalt.
Quan un llop fa la seua promesa penja en el Tòtem una cinta del
color de la sisena amb el seu nom i la data.

Fes un dibuix del Tòtem del teu Estol...
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EL GRAN CLAMOR
És una cerimònia de llops en honor a Akela, que només
es fa dues vegades en la vida de cada llop: quan fa la promesa
i quan es va de l’Estol.

L’ORACIÓ DE L’ESTOL
Senyor Jesús que ens estimes tant,
dona’ns el do d’estimar-te més i més,
dona’ns un cor alegre per cantar
les meravelles que has creat.
Ajuda a qui pateix,
protegeix a qui estima.
Volem fer el millor,
amb l’ajuda de Maria la Nostra Mare.
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HIMNE DE
L’ESTOL
Mowgli granota corre i salta,
valerós per la jungla,

DANSA DE LA
FLOR ROJA

res tem de Shere-Kan.

La Flor Roja ens il·luminarà,

amb els llops caçarà,

En la Roca del Consell,
sap fer el Gran Clam,
i ha aprés a no fer cas,
dels micos Bandarlog.
Com Akela el protegeix,

Llopada dansa en entorn,
dansant llops la nostra Llei
canteu, amb la posta del sol.
Tu i jo som germans,
i del mateix catau.

va ser admés en Seeonee,

El teu rastre va al costat del meu
rastre.

i ell a tots va ensenyant,

La meua caça és per a tu.

a poc a poc a somriure.
Les lliçons de Baloo escolteu,
Obeeix al Vell Llop,

Llopada dansa en entorn.

diu sempre la veritat,

Saborosa caça així aconseguiràs,

sempre alegre, sempre a punt,

amb la posta del sol.

sempre ajuda als altres.
Tu i jo som germans,
i del mateix catau.
El teu rastre va al costat del meu
rastre.
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La meua caça és per a tu.

llops

LA CACERA
Què és

?
a
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La Cacera són activitats molt divertides amb una mateixa història
o temàtica (Per exemple: Pirates, Astronautes, Supervivència,
Viatges pel món, etc.)

Per a q

uè ser

veix la

Cacera

?

La Cacera és per a divertir-nos i passar-ho genial. A més, en
cadascuna d’elles et proposaràs una meta que complir perquè
cada dia sigues millor.
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En tots els campaments l’Estol farà una Cacera. A més, es
podrà fer alguna Cacera més durant algun trimestre, en algunes
reunions i eixides.
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LA MEUA PRIMERA CACERA
ta
Da ici:
n
d’i

La cacera del meu Estol és:

El Rastreig de la meua sisena és:

Jo ajudaré en:

Data
de fi:
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COM SERÉ UN BON LLOP?
Estem en l’Estol per a progressar i millorar com a persona. Per
això, mentre vius en la Selva, hauràs d’esforçar-te i, a partir del
teu compromís, marcar-te rastres per a cada dia ser millor.
Per açò et presentem ací nou valors, que són les metes que has
de seguir en la teua vida per ser un bon escolta. Aquests valors
vénen de la Llei de la Selva i de les Màximes de Baloo. Si els
segueixes al peu de la lletra seràs un gran llop.
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COMPROMíS
HONESTEDAT
RESPECTE
JUSTÍCIA
INQUIETUD
AUSTERITAT
ESPIRITUALITAT
LLIBERTAT
DIÀLEG
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• Actuar triant de forma responsable
• Fer que es respecte a totes les
persones
• Preguntar-se sobre el que ens
envolta i que no es pot explicar,
i intentar entendre-ho
• Conèixer les altres persones, i voler
entendre’s amb elles
• Voler descobrir coses noves, i
millorar en aquelles coses que
ja sabem fer
• Escoltar les altres persones, arribar a acords i resoldre els conflictes
parlant
• Complir la paraula donada
• Dir la veritat a les altres persones i
també a nosaltres mateixos
• Consumir i utilitzar només les
coses que necessitem
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LA PROMESA
La Promesa és el moment més important de la teua vida en
l’Estol. És una gran celebració on et converteixes en llop.

LA MEUA PROMESA DE LLOP
“Davant de Jesús i de tot l’Estol, em compromet a complir la
Llei de la Selva i
”.

Data:

Has acabat la teua etapa d’Aguait. La promesa és l’inici de la
teua vida en l’Estol. Comença l’aventura de rastrejar la selva
juntament amb la resta de llops i començar a compartir caceres
junts, ara el teu rastre anirà al costat del rastre dels altres llops.
Els meus records d’aquesta etapa...
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TRAVESSANT
LA SELVA

2a etapa 33
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TRAVESSANT LA SELVA
Recorreràs la Selva i coneixeràs els animals que habiten en ella.
De cadascun d’ells aprendràs diferents valors que t’ajudaran a
ser millor llop.
Açò tot just ha començat. Ara que saps que açò és el que vols
i que pretens ser un gran llop, hauràs de travessar la Selva
pels seus territoris aprenent de tots els animals a ser un llop
genial.
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Escriu, almenys, 5...
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BALOO, AMIC DE TOTS

Pensa primer en els altres
És l’ós que ensenya la Llei de la Selva, perquè coneix tots els
pobles que l’habiten.
Pots confiar en ell, sempre està disposat a ajudar-te…
Assenyala quines característiques té Baloo...
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BAGHEERA, ALEGRE

Alegre, neta i ordenada
És la pantera negra. És molt llesta, ràpida i alegre.
T’ensenyarà a caçar, a saltar…
T’ensenyarà també a ajudar als nous llops i et
prepararà per a anar al poblat de l’home.
Assenyala quines característiques té Baagheera...

36

llops

GERMÀ GRIS, AMIC DE JESÚS

Diu sempre la veritat

És el germà llop de Mowgli. Sempre estarà al seu costat, és el
seu amic.
Per a ell és molt important l’Estol i també la fe en les persones.
Assenyala quines característiques té Germà gris...
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KAA, ATENTA

Té els ulls i les oïdes ben obertes
És la serp que t’ajudarà a conèixer el llenguatge de la selva.
Sempre està atenta, a punt per a ajudar-te.
T’ensenyarà a respectar la naturalesa.

Assenyala quines característiques té Kaa...
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complit el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:

41

llop

La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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Els meus records d’aquesta etapa...
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CANVIANT
LA PELL

3a etapa 47
(ETAPA DE SERVEI)
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QUÈ ÉS EL SERVEI?
Estàs en l’última etapa en la vida de l’Estol.
Durant enguany continuaràs fent CACERES amb la resta dels
llops. El servei significa que en cada acció que fas hauràs de
tindre en compte que estàs al SERVEI de la resta dels llops i de
totes les persones que necessiten de tu.
En aquesta etapa seràs l’exemple a seguir en l’Estol, tindràs una
sisena al teu càrrec.

Hauràs d’encarregar-te d’ensenyar als nous llops i acompanyarlos en la seua etapa d’Aguait. És a dir, ensenyar-los totes les
coses de l’Estol i així donar-los la importància que tenen.
Visitaràs el poblat per a conèixer als homes, avaluaràs el teu
pas per l’Estol i t’acomiadaràs de l’Estol per sempre, per a així,
començar les aventures amb els exploradors.
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:
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La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:

50

llops

La cacera del meu Estol és:
ta
Da ici:
n
d’i

El Rastreig de la meua sisena és:

L’acció que realitzaré en la cacera és:

Em compromet a:

He complert el meu compromís? Com ho sé?

Data
de fi:

51

llop

VISITA AL POBLAT DELS HOMES
“Tinc una idea! –va exclamar Bagheera- Adreça’t a les cabanes
dels homes, allà en la vall i agafa una part de la Flor Roja que allà
cultiven; amb açò podràs, en el moment adient, comptar amb un
recolzament més fort que jo, o que Baloo, o que l’Estol. Corre!
Vés i busca la Flor Roja!”

Ja està acabant la teua vida en la Selva i prompte començarà la
teua nova vida en el Poblat de l’Home. Abans d’abandonar del
tot la Selva exploraràs el poblat amb l’ajuda dels seus habitants
que et mostraran com és viure en ell. No tingues por! Quan ho
conegues, desitjaràs viure allí amb tots els teus futurs companys.
Els Vells Llops t’acompanyaran a la porta del poblat i et donaran
les indicacions necessàries perquè trobes les persones que
viuen allà i explores amb elles. En tornar, no oblides portar amb
tu la Flor Roja per a compartir-la amb la resta de l’Estol.
Comença la teua aventura!

Què és aquesta Flor Roja que heu aconseguit? Escriu ací
què has après en la teua convivència amb els exploradors:
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LA MEUA VIDA EN L’ESTOL
Ara et proposem que faces la vista arrere i veges com ha sigut la
teua vida en l’Estol, que recordes cada cacera, cada dansa, cada
cançó… recorda que vas entrar sense saber res dels escoltes i ara
t’has convertit en un llop que es troba a punt d’abandonar l’Estol.
Recorda com vas entrar, els nervis de la primera reunió, les pors
de les primeres nits en el sac de dormir…però, sobretot, has de
recordar tot el que has après i tot el que t’has proposat. Per açò,
et proposem que faces l’última avaluació…

Avaluació de la teua vida en l’Estol:
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CARTA DE COMIAT
Una vegada hages acabat de fer la teua reflexió individual, et
toca escriure una carta de comiat a la resta de l’Estol.
Tens total llibertat per a posar el que vulgues: algun consell,
records, bons moments…
Aquesta carta l’hauràs de guardar fins al Pas de Branca on la
llegiràs a la resta dels teus companys.
Pots escriure-la en el següent espai.
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Acaba ací el teu rastre,
vés i dis-li-ho a la Selva,
que tingues bona caça
Adéu, germà, Adéu.
ENDAVANT, LLOP!

Després de moltes llunes des que començares l’Estol, has
superat molts rastrejos i ja estàs a punt per a viure assoles a
la selva.
Des d’aquest moment, comences una nova vida lluny de l’Estol.
Aprendràs coses noves, descobriràs nous territoris i viuràs
fantàstiques aventures que tu mateix hauràs de descobrir.
A partir d’ara formaràs part d’una nova branca: LA UNITAT
D’EXPLORADORS
Ací finalitza el teu rastre. Si alguna cosa vols de la selva, llança
el teu crit i recorda que la selva t’estima.
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Recorreràs la selva
i coneixeràs a tots
els animals que
allí habiten.
De cadascú d’ells
aprendràs diversos
valors que t’ajudaran
a ser millor llop.

En aquesta etapa seràs
l’exemple a seguir en
l’Estol, tindràs una
sisena al teu càrrec.
Visitaràs l’aldea per
a conèixer als homes,
avaluaràs el teu pas per
l’Estol i t’acomiadaràs
per sempre més.

Coneixeràs tot allò
que cal saber sobre la
selva i, quan
estigues segur que
estàs preparat per a
ser un llop més, faràs
la teua promesa.

Els teus rastres seran
de color morat, igual
que els de la resta de
persones del teu
agrupament que
estiguen en etapa
de servei.

Amb la teua camisa
groga, quadern
de cacera, fulard i el
passafulard.

A estar, en qualsevol
moment, al servei
de qui et necessite,
ja siga en la sisena,
l’Estol, l’agrupament,
l’escola... Seràs una
persona útil i
servicial.

La teua última ronda
a l’Estol. Des del
seu inici fins al pas a
l’unitat
d’exploradors.

Al voltant de dos
anys, des que faces la
teua promesa fins al
principi de la teua
última ronda solar.

Mitjançant rastres
de color groc que
es donaran després
de cada cacera.

Des de l’inici de
ronda fins al teu
campament llarg.

Què és la sisena,
quin és el nom de
l’agrupament i del teu
Estol, la Llei de l’Estol
i les màximes de
Baloo, la salutació,
què és la bona acció...

A esforçar-te per ser
millor cada dia per
proposar-te objectius
en cada cacera. A ser
una persona dialogant,
justa i respectuosa,...

