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1. Referència als valors.

1. Referència als valors.

1.1. Carta FEV.
FASE:
Referència als valors.

1.1. Carta FEV.
NOM DE LA DINÀMICA:
Ordenant la Carta FEV.

NOM DE LA DINÀMICA:
D’on venim?

Ordenar les parts de la Carta FEV i treballar el seu contingut com un equip
sòlid.

Identificar la missió i les opcions per mitjà de la carta FEV.

Conèixer la CARTA FEV.

Conèixer la CARTA FEV.

- Carta FEV tallada per
paràgrafs o frases agrupades
- Blu-Tack.

Dividim la Carta FEV en diferents parts, però tenint en compte que no
es poden tallar frases per la mitat. La repartim desordenada al grup de
responsables i han d’ordenar-la. En acabar, hem de comprovar el resultat amb la carta original.
Es poden formar 2 o 3 equips segons el nombre de persones al Kraal. Si
és un Kraal poc nombrós, podem fer-ho tots junts. És important fer una
reflexió del contingut de la carta i traure les idees essencials.

Hem comprovat que la CARTA FEV està ordenada correctament i hem aconseguit que tot el Kraal conega i interioritze el seu contingut com l’essència que
ens defineix.
ANNEX: Carta FEV.
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FASE:
Referència als valors.

- Una cartolina
per a cada equip
- Retoladors
- Cinta adhesiva
- Carta FEV

- Escrit en un
paper: missió,
opció educació,
opció país i opció
fe.

Fem grups de tres persones aproximadament. Els entreguem la Carta i
el paper amb les quatre paraules (missió, opció educació, opció país i
opció fe) i hem de crear un pòster creatiu amb les parts de la Carta,
incloent-hi els quatre apartats nomenats prèviament. Posteriorment, farem referència a cadascuna de les parts i veurem la seua aplicabilitat en
l’agrupament escolta.

Hem identificat les parts de la Carta i d’on venen.
Hem enllaçat la Carta amb la realitat del nostre agrupament.

ANNEX:
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1. Referència als valors.

1. Referència als valors.

1.1. Carta FEV.
FASE:
Referència als valors.

1.2. Model de persona.
NOM DE LA DINÀMICA:
Juguem al bingo

Jugar a un bingo especial per a identificar les paraules clau de la Carta FEV.

Conèixer la CARTA FEV.

- Una Carta FEV
impresa per
persona
- Un cartó per
persona
- Un retolador per
persona

- Bossa per al
bingo
- Paraules
retallades per a
la bossa
- Blue-Tack
- Folis de colors.

Donem a cada persona que forma l’equip educador un cartó buit on han
d’afegir 10 paraules (aproximadament) que consideren claus de la Carta
FEV i una fotocòpia de la carta. Una persona traurà les paraules clau de
la bossa (es troben a l’annex «bingo»). Quan isca la paraula hem de buscar-la en la carta, subratllar-la i ratllar-la en el cartó. És important que
cadascú siga conscient de les paraules clau de la Carta FEV perquè d’altra
manera no es trobaran dins de la bossa. Una vegada tenim clares les paraules clau de la Carta FEV les plasmem al nostre PEA.

FASE:
Referència als valors.

NOM DE LA DINÀMICA:
Representem?

Representar les característiques del model de persona.

Conèixer i interioritzar el model
de persona de la FEV.

- Folis i retoladors
per a les vinyetes
- Mòbil o càmera
per a gravar
sketches

- Disfresses,
pintures de
cara...

El Kraal ens dividim en grups de tres persones. Cada grup tindrà una
forma de representar el model de persona que presenta la Carta FEV
(sketch, cançó i vinyetes o dibuixos). Els Kraals nombrosos poden fer dos
de cada. Posteriorment, ensenyem el treball a la resta del Kraal i tots
junts fem una reflexió del model de persona.

Per a poder plasmar-les, cal posar-les a la paret i pensar com treballar-les
en les diferents àrees (comunitat educativa, gestió, participació i entorn,
animació pedagògica). Cadascuna de les àrees les podem identificar amb
un color concret.

Hem identificat les paraules clau de la Carta FEV i el Kraal no té dubtes.
Hem après a treballar la Carta FEV concretant-la al nostre PEA.

ANNEX: - Carta FEV
- Model de cartó.
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Hem treballat amb recursos diferents i haurem interioritzat el model de
persona.

ANNEX: Model de persona.
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1. Referència als valors.

1. Referència als valors.

1.2. Model de persona.
FASE:
Referència als valors.

1.2. Model de persona.
NOM DE LA DINÀMICA:
Ho posem en pràctica

Pensar una activitat per a cada característica del model de persona.

Conèixer i interioritzar el model
de persona de la FEV.

NOM DE LA DINÀMICA:
Totes les opinions són vàlides

Assignar activitats a les diferents característiques del model de persona.

Conèixer i interioritzar el model
de persona de la FEV.

- Folis
- Bolígrafs

Ens dividim en grups de tres i triem una característica del model de
persona.
Dissenyem una activitat per a treballar de forma lúdica amb el Kraal la
característica que hem triat.

Repartim a cada persona educadora una característica del model de
persona. A continuació preguntem: «com pensem que hauria de ser la
persona educadora ideal?» i prenem torns per a contestar i defendre la
nostra característica com la millor.

Exemple: triem la característica «una persona valenta, amb caràcter i
força per a lluitar per les seues creences» per a un grup. Una activitat
lúdica pot ser «cada grup ha de conscienciar a una persona de la localitat
de la importància de l’escoltisme i gravar-ho com si fos un programa de
televisió».

Una persona haurà de moderar les intervencions per a evitar crits
i reconduir l’activitat a fi d’arribar a conclusions. Una altra persona
tindrà el rol de secretaria i resumirà totes les aportacions. En acabar,
fem una reflexió: les característiques no són estanques i la tendència
ideal és tindre totes per a ser persones més completes.

Tenim diferents recursos per a poder treballar el model de persona proposat per la FEV.

Som capaços de diferenciar les característiques del model de persona
tenint en compte que, per a arribar al model ideal, totes són importants
i s’han de treballar.

ANNEX: Model de persona.
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- Folis
- Retoladors

FASE:
Referència als valors.

ANNEX: Model de persona.

13

1. Referència als valors.

1. Referència als valors.

1.3. Els 9 Valors: Definició de Valors.
FASE:
Referència als valors.

1.3. Els 9 Valors: Definició de Valors.
NOM DE LA DINÀMICA:
Mots encreuats gegants

- Mots encreuats

Cada persona educadora crea el seu tauler de mots encreuats i després
el comparteix amb la resta.

Poder definir els nou valors proposats per la FEV.

- Papers amb els valors i les
definicions.
Es poden plastificar per a poder
tornar a usar-los.

Amaguem els nou valors i les nou definicions pels voltants.

Es pot utilitzar el següent programa per a crear els mots encreuats:
https://www.educima.com/crosswordgenerator/spa/

Ens dividim formant equips i cada grup tindrà un color assignat. Cada
equip haurà de buscar les 18 peces del seu color i després uneix els valors
amb la seua definició.

Variant: el Kraal pot intentar endevinar els nou valors i escriure’ls al
tauler per eliminació.

Quan tots els equips acaben, comenten una breu explicació d’un valor
(sense repetir).

Sabem identificar la descripció dels diferents valors per a poder explicar-los a totes les branques amb la mateixa definició.

Sabem identificar la descripció dels diferents valors per a poder explicar-los a totes les branques amb la mateixa definició.

ANNEX: Model de tauler per als mots encreuat i valors i definicions.
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NOM DE LA DINÀMICA:
La recerca

Cercar papers amagats.

Jugar als mots encreuats gegants.

Qualificar els nou valors que
proposa la FEV amb les seues
definicions.

FASE:
Referència als valors.

ANNEX: Valors i definicions per a retallar-les.
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1. Referència als valors.

2. Anàlisi de la realitat.

1.3. Els 9 Valors: Definició de Valors.
FASE:
Referència als valors.

NOM DE LA DINÀMICA:
«Què tinc al coco?»

Jugar al joc tradicional «Què tinc al coco?».

Saber definir els nou valors
proposats per la FEV.

- Post-its
- Cinta adhesiva.

S’enfronten dues persones per cada torn i cadascuna té un post-it al front.
Una pregunta a l’altra per a endevinar quin valor hi ha escrit al seu postit. Només es pot contestar sí o no, i la persona que pregunta només podrà
dir el valor de l’altra una volta. Si intenta encertar, però falla, perd el
torn.

FASE:
Anàlisi de la realitat

NOM DE LA DINÀMICA:
DAFO.

Fer una anàlisi de la realitat del grup per a conèixer les seues febleses,
fortaleses, amenaces i oportunitats.

Fer una anàlisi en profunditat
del grup i possibles propostes
per a millorar.

- Cartolines grans
amb cada aspecte
(es demana
prèviament a
les persones
participants)
i dividides
en els quatre

elements de la
DAFO (febleses,
fortaleses,
amenaces i
oportunitats)
- Post-its
- Retoladors.

Hem demanat prèviament a cada persona participant que pense en tres ítems per a
cada aspecte de la DAFO (febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats) en relació
amb els temes que es volen avaluar al nostre agrupament. Els temes poden ser:
- Branques
- Kraal
- Entorn
Quan s’arrepleguen tots els ítems, s’ordenen de forma visual i s’agrupen els que
es repeteixen o són semblants. S’analitza cada tema a tractar buscant possibles
solucions o propostes per a millorar o mantenir cada ítem; a més, es poden plantejar
activitats específiques per a la Ronda Solar o la repartició de Kraals.
Exemples:
• Si una de les amenaces de la branca de llops és que la majoria han passat a ser
exploradors al campament i només tenim llops nous a l’estol i pocs de tercera
etapa, tenim la necessitat de fer una captació per a aquesta segona etapa buida.
• Una fortalesa del Kraal és que som un grup molt cohesionat, però tenim la
debilitat de dir-nos només les coses positives. Com a solució, podem plantejar
a les persones encarregades de dinamització que treballen amb dinàmiques de
comunicació durant aquesta Ronda.

Sabem identificar la descripció dels diferents valors per a poder explicar-los a totes les branques amb la mateixa definició.

ANNEX: Valors i definicions.
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Tindrem un llistat molt complet amb les propostes que volem treballar
durant la Ronda, propostes de millora, activitats concretes, etc.

ANNEX:
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2. Anàlisi de la realitat.

FASE:
Anàlisi de la realitat

3. Prioritzar objectius.

NOM DE LA DINÀMICA:
Les peixeres

Avaluar el Kraal i les branques a partir dels diferents ítems que trobem
dins d’una peixera i avaluant amb peixos de colors.

Avaluar la realitat i la situació
concreta del Kraal i de cada
branca.

- Cartolines grans
amb peixeres
dibuixades (una
peixera per cada
ítem avaluat)
- Peixos de colors:
verd, roig i groc

(un peix de cada
color per persona)
- Cartolines A4
del color de cada
branca amb els
ítems que volem
analitzar.

NOM DE LA DINÀMICA:
Fitxa per a prioritzar objectius

Omplir per grups una fitxa on establim els objectius prioritaris.

Prioritzar objectius per a la Ronda Solar.

- Una fitxa per a cada equip
- Bolígraf
- Els objectius que l’agrupament
vol treballar durant la Ronda.

Cada persona educadora tindrà un peix de cada color (verd, groc i roig); segons la seua opinió, avaluarà
l’ítem corresponent amb un color o un altre. Demanem les opinions i participació del Kraal segons els
colors dels peixos i l’aspecte avaluat. Cada ítem es troba escrit a la seua peixera gran en la cartolina i
en acabar de treballar hem de fer un recompte de peixos per cada ítem i escriure el resultat amb els
comentaris.

Repartim una fitxa per a cada equip; per tal d’obtenir una visió més
amplia, és recomanable que els grups es formen amb membres de
branques diferents.

Els ítems avaluats són: INTERÈS PER L’AGRUPAMENT, ASSISTÈNCIA, PARTICIPACIÓ I INICIATIVA,
AMBIENTACIÓ D’ACTIVITATS D’AGRUPAMENT, ENRIQUIMENT EN VALORS DE LES ACTIVITATS CONJUNTES,
AMBIENT, ALTRES PUNTS AFEGITS (aspectes que no es troben als ítems, però que són importants de
comentar per a vosaltres).

Cada grup escriu els objectius trimestrals i també objectius per a la
Ronda completa.

Per a avaluar les branques, donem a cada Kraal una cartolina A4 amb una peixera dibuixada on tenen
els apartats següents:
- (aspectes negatius)
• xiquetes i xiquets
* (aspectes especials)
- en llista / reals
• funcionament
- motivació
- progressió personal: s’està treballant?
• persones educadores
Com?
- en llista / reals
- metodologia: s’està treballant? Com?
- motivació
• situació de la branca
+ (aspectes positius)

Tenim d’una banda les peixeres que avaluen la realitat del Kraal, amb el recompte final de peixos anotat i amb els possibles comentaris i propostes per a
millorar que s’han aportat per cada aspecte treballat. I d’altra banda tindrem
la cartolina de cada branca que ens indica de manera visual la seua realitat i
els aspectes a potenciar o treballar.

ANNEX:
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FASE:
Prioritzar objectius

És recomanable no saturar els trimestres i no mostrar excessiva ambició.
Posem en comú i consensuem en grup la priorització d’objectius per a
la Ronda.

Hem prioritzat i organitzat al calendari els objectius per a la Ronda.

ANNEX: Model de fitxa.
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3. Prioritzar objectius.

3. Prioritzar objectius.

FASE:
Priorizar objetivos.

NOM DE LA DINÀMICA:
Pot de prioritats

Reflexionar sobre les prioritats de la nostra vida i entendre perquè ordenar-les és important.

Ser conscients de quines són les
prioritats de cada responsable i
quin lloc ocupen a la seua llista.

-

Arròs / pasta / llegums
Arena
Pedres de diferent grandària
Recipient transparent.

Cada membre del Kraal tindrà un grapat d’arròs, arena i pedres diferents
i un pot. Cada element que introduïm al pot fa referència a un aspecte de
la nostra vida, per exemple:
- Arròs: Estudis/treball
- Arena: Voluntaria
- Pedres: Vamília i compromís familiar.
Quan tenim clar quin element representa cada aspecte, el fiquem dins
del pot. Al mateix temps que introduïm els elements, hem d’explicar
quines són les nostres prioritats en la vida. És important aclarir on volem
concentrar els nostres esforços i perquè és prioritari treballar per ells. En
acabar amb els pots individuals haurem de fer un pot que representa a tot
el Kraal de manera consensuada.

Hem entès perquè ordenar les nostres prioritats és important quan treballem en grups i veure quins aspectes ens resten temps.

ANNEX: Text opcional «Pot de les prioritats».
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FASE:
Prioritzar objectius

NOM DE LA DINÀMICA:
Urgent i important

Saber diferenciar entre urgent i important.

Prioritzar els objectius per part
del Kraal.

- Paper
- Bolígraf

Comencem dividint-nos per equips i definint les paraules «urgent» i
«important»; després, els equips comenten les seues definicions amb la
resta del grup i entre totes s’arriba a una definició conjunta. A continuació,
es classifiquen els objectius com a urgents o importants. Quan tenim clar
quins són urgents i quins són importants, podem començar a organitzar el
calendari de la Ronda.

Hem prioritzat i ordenat els objectius que treballarem com agrupament durant la Ronda.
Tasques urgents
La urgència és una qualitat associada al temps. Augmenta quan es redueix el temps per a arribar a la
data límit i en funció del volum de la tasca. El temps determina si és urgent o no. Per exemple: fer
un cartell de benvinguda per a demà. Has de fer el cartell hui perquè és per a demà; però si no ho
fas, l’activitat es pot fer igualment. És urgent però no important.
Tasques importants
La importància és una qualitat associada a les conseqüències. És a dir, una tasca és important només
si les conseqüències per no fer-la són greus. Per exemple: reservar un teatre per a una activitat. Si
no reserves el teatre, l’activitat no es pot realitzar. És una tasca important i, probablement, urgent.
Hi ha tasques urgents i importants, altres que només són urgents i altres que només són importants.

ANNEX: Exemple de taula de doble entrada: urgent i important.
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4. Programa educatiu de branca.
4.1. Cronologia del PEB.
FASE:
Cronologia del PEB.

4.1. Cronologia del PEB.
NOM DE LA DINÀMICA:
Endevinalles

Dividir el grup en branques i resoldre les diferents endevinalles per a obtenir els noms de les parts del PEB.

Recordar les fases del PEB i en què
consisteix cadascuna d’elles.

- Una endevinalla per a cada fase
del PEB (dimensions, progressió
comunitària, progressió personal,
objectius prioritaris i seguiment
i avaluació).

Hem preparat prèviament, almenys, una endevinalla per a cada part del
PEB. Podem fer referència a les tasques que realitzem durant aquesta
fase, jugar amb el títol o fer un jeroglífic.
Juguem per equips (per exemple, per Kraals de branca), però també es
pot jugar individualment, es pot fer escrit o oral...
En acabar de resoldre totes les parts del PEB, hem d’ordenar-les
cronològicament entre totes les persones.

Cada membre del Kraal de branca té clara la cronologia del PEB i les
tasques de cada fase.

ANNEX: Exemple de endevinalles.
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4. Programa educatiu de branca.

FASE:
Cronologia del PEB.

NOM DE LA DINÀMICA:
El PEB mut.

Ordenar-se sense parlar segons el nom de la fase del PEB que es porta a
l’esquena.

Recordar l’ordre a seguir per a
realitzar les fases del PEB.

- Papers amb les diferents fases
del PEB.

Primerament, hem de pegar a l’esquena de cada participant un paper
amb el nom d’una fase del PEB, però no pot saber quina és.
A continuació, quan tothom té el paper a l’esquena, hem de mirar els
papers de la resta i ordenar-nos seguint la cronologia del PEB.
Variant: si és un Kraal nombrós, es poden fer dos equips i fer una carrera.

Una fila de persones en ordre segons la cronologia del PEB.

ANNEX: Definicions de les cinc fases del PEB.
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4. Programa educatiu de branca.
4.1. Cronologia del PEB.
FASE:
Cronologia del PEB.

4.2. Anàlisi de la realitat de branca
NOM DE LA DINÀMICA:
PEB: què?, quan?, com?

Ajuntar papers amb els noms de les fases del PEB, les seues definicions i
el nombre que les ordena.

Conèixer totes les etapes que
componen el procés del PEB i
saber què es fa a cadascuna i
quan.

- Papers amb els noms de les fases
del PEB
- Papers amb nombres per a cada
fase del PEB (un conjunt per a cada
Kraal de branca)
- Cinta adhesiva, cola, Blue-Tack...
- Una superfície neta per a pegar els
papers.

Repartim a cada persona responsable un joc sencer de papers, incloent-hi:
•

•

4. Programa educatiu de branca.

Els papers amb el nom de cada una de les fases del PEB: anàlisi de la realitat
dels xicotets grups, anàlisi de la realitat individual de cada xiqueta i xiquet de
la branca, dimensions d’adquisició d’un valor, objectius per als xicotets grups,
objectius individuals per a cada xiqueta, xiquet o jove, enriquiment de projectes
i seguiment i avaluació del PEB
Papers amb nombres d’1 al 7.

FASE:
Anàlisi de la realitat de branca

NOM DE LA DINÀMICA:
Analitza’m

Classificar a cada persona educadora de la branca.

Conèixer la realitat de la
branca.

- Post-its
- Una cartolina del color de
cadascuna de les branques
- Retoladors.

Ens dividim per branques i escrivim als post-its els noms de les xiquetes
i xiquets de la branca.
A continuació, dividim la cartolina en tres parts per a separar de manera
visual les diferents etapes (acollida, desenvolupament i maduresa).
Posem cada post-it a la seua fase corresponent.

Tenim aproximadament 10 minuts per a ajuntar individualment els diferents papers
amb el títol de la fase i el nombre assignat; han d’estar correctament ordenats
segons el PEB. A més, hem de pensar una definició per a cada una de les fases, tenint
en compte que tot el Kraal ha de comprendre-les totes.
Després de 10 minuts, exposem els nostres resultats i, de manera conjunta, intentem
establir una definició per a cada fase. Es pot plantejar un debat amb les diferents
opinions i després pegar els papers al mural per a tenir-los presents durant el PEB.

Pòster o mural amb les fases del PEB ordenades i les seues definicions
corresponents.

ANNEX: Paper amb les fases del PEB.
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Mural per a veure la fase de cada xiqueta i xiquet dins de la branca.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.
4.2. Anàlisi de la realitat de branca
FASE:
Anàlisi de la realitat de la branca

4.2. Anàlisi de la realitat de branca
NOM DE LA DINÀMICA:
El mural de la branca

Fer un mural o pictograma per a plasmar les característiques principals de
les xiquetes i xiquets de cada branca.

Reflexionar sobre les
característiques de la branca.

- Paper continu
- Pintures, llapisseres de colors,
retoladors, ceres, materials
- Folis.

El Kraal de cada branca analitzem les característiques que la defineixen.
Primerament, cada persona del Kraal pensa en un objecte que defineix a
les xiquetes i xiquets de la seua branca.
A continuació, les posem en comú, dibuixem les imatges i escrivim el
nom de la branca. Per exemple: dibuixem una pilota i davall escrivim
«llops», fent referència al fet que els agrada molt jugar. Tots fiquem els
nostres dibuixos junt amb els de la resta de la branca.
Variant: si som moltes persones al Kraal, podem fer els dibuixos per
subgrups dins de la branca (amics, etapes...).

Un pictograma que reflecteix les característiques de les persones que pertanyen a cada branca.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.

FASE:
Anàlisi de la realitat de la branca

NOM DE LA DINÀMICA:
Sociograma.

Donar a les xiquetes i xiquets de la branca una fitxa amb preguntes sobre
les persones amb qui tenen més relació o menys dins del grup, a fi que el
Kraal prepare un «mapa de relacions» de l’agrupament.

Identificar el marc de relacions
d’un agrupament.

- Fitxes amb preguntes
- Bolígrafs.

Donem a cada xiqueta i xiquet de la branca una fitxa amb les preguntes. Les preguntes han d’estar
enfocades a conèixer les seues relacions: amb qui té més afinitat i amb qui no en té o vol evitar-ho.
Valorem abans de fer la fitxa quines i quantes són les preguntes més adequades, tenint en compte
factors com l’edat i els detalls de les relacions grupals que volem conèixer.
Per exemple:
• Amb quin company o companya prefereixes jugar?
• Amb quin company o companya t’agrada estar en un equip de treball?
• Amb qui no vols jugar?
• Amb qui no vols treballar?
• Qui penses que està més aïllat o aïllada?
• Qui penses que té més amics o amigues a la branca?
Cada xiqueta i xiquet té una fitxa individual amb la bateria de preguntes i les respon escrivint el
nom dels companys en funció de cada pregunta. La fitxa ha d’estar marcada per tal de reconèixer
de qui són les respostes. És important que la fitxa s’ompli de manera individual, privada i sincera.
En acabar, arrepleguem les respostes i el Kraal ens encarregarem d’elaborar el mapa de relacions
(sense les xiquetes i xiquets) com s’indica a continuació: cada pregunta formulada té un requadre
amb el nom dels membres de la branca i les vegades que es menciona a cada persona com a resposta.
Com hem marcat les fitxes per a reconèixer de qui són les respostes, podem veure a qui es fa
referència més vegades per cada pregunta i qui l’ha triat.

Després d’elaborar la taula, fem un diagrama circular (per a cada pregunta) on situem a les persones més votades al mig i a les menys votades a la part més externa. El diagrama ens ajuda a
conèixer el posicionament de cada persona en cada pregunta formulada. Podem identificar a les
persones més populars de la branca, aquelles que són evitades per la resta, les que són vistes
com més solitàries, etc.

ANNEX: Taula de preguntes i respostes i exemple de diagrama de resultats.
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4. Programa educatiu de branca.
4.3. Anàlisi de la realitat individual
FASE:
Anàlisi de la realitat individual

4.3. Anàlisi de la realitat individual
NOM DE LA DINÀMICA:
Ninots «innocent»

Fer una anàlisi de la realitat de cada xiqueta i xiquet de la branca

Conèixer les característiques de
cada persona de la branca.

4. Programa educatiu de branca.

- Una fotocòpia de l’annex per a
cada integrant de la branca
- Una fotocòpia per branca de
l’explicació del ninot.

FASE:
Anàlisi de la realitat individual

NOM DE LA DINÀMICA:
Observació directa

Fer una observació directa de les persones que formen la branca i omplir
un full d’observació amb els resultats.

Obtenir informació sobre les
persones de la branca de manera
individual per mitjà de l’observació
del seu comportament.

- Full d’observació
- Bolígrafs.

Ens separem per branques amb una fotocòpia per a cada membre de
la branca. El Kraal en conjunt ompli la figura de cada persona; si som
un Kraal nombrós, podem separar-nos per grups i després comentar en
comú.

Dissenyem un full d’observació on plantegem preguntes de resposta quantitativa. Per exemple:

Escrivim al cap de cada ninot el nom d’una persona de la branca; al
cos afegim les característiques d’aquesta persona, per exemple,
comportament, participació, actitud... Tots els ninots es posen en un
lloc que només puguen veure els educadors (l’aula de Kraal o el PEA).

Podem plantejar preguntes fins que completem tots els àmbits que volem valorar de les persones de
la branca.

•
•
•
•
•

Reacciona positivament a les ordres d’una persona adulta:               1
Reacciona positivament a les ordres d’una companya de la branca:   1
Reacciona positivament quan li demanen compartir el material:
1
Participa activament de l’activitat física que es proposa: 		
1
Participa activament de l’activitat de raonament que es proposa:
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Podem fer una observació «forçada», és a dir, una activitat concreta creada per a provocar les situacions
que volem valorar, o bé dedicar les 2 o 3 primeres reunions a analitzar el comportament de les persones
que formen la branca de forma individual i «natural». Si triem el mètode d’observació natural, és
important que fem l’observació durant més d’una reunió per a obtenir resultats significatius.
L’observació ha de ser individual; una persona del Kraal pot observar fins a 5 persones per a obtenir
resultats vàlids.
Després d’obtenir els resultats, fem una taula per a plasmar la informació i valorar la situació de cada
integrant de la branca segons cada ítem analitzat.

Característiques i comportament de cada jove de forma visual.

ANNEX: Ninot «innocent».
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Un mural amb una taula per a cada element valorat on es pot observar la
situació de cada membre de la branca.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.
4.4. Redacció d’objectius dels xicotets grups i individuals
FASE:
Redacció d’objectius

NOM DE LA DINÀMICA:
Quadern d’objectius

Realitzar un quadern o fitxes personals.

Obtenir un quadern xicotet amb
objectius individuals.

- Folis
- Bolígrafs
- Fotografies (opcional).

La fitxa serveix per a assignar els objectius a treballar amb aquesta
persona; ens permet conèixer la realitat de cada membre de la branca i
fer un seguiment periòdic dels objectius per a revisar si s’han aconseguit,
si cal incidir o si cal renovar.

Una fitxa individual que podem incloure en el nostre llibret de programació
o PEA amb objectius individuals per a treballar durant la Ronda.

30

4.4. Redacción de objetivos de pequeño grupo e individuales.
FASE:
Redacció d’objectius

NOM DE LA DINÀMICA:
T’ho quedes?

Definir els objectius que considerem necessaris a partir d’una anàlisi de
la realitat.

Una vegada coneixem a les persones de la branca, creem una fitxa per
a cadascuna d’elles amb el seu nom i una foto (la foto és opcional, però
ajuda a fer la fitxa més visual).

ANNEX:
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Aprendre a redactar objectius
sense pensar en casos personals per
a practicar.

- Folis
- Retoladors.

Dividim el Kraal en dos equips. Donem a cada equip una anàlisi de la
realitat fictici per a extraure del text uns objectius.
Per a comprovar si els equips ho han fet correctament, hi ha una persona
amb coneixements de redacció d’objectius que actuarà com a polític i
«comprarà» els objectius millor redactats.

Hem après a redactar objectius.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.

4. Programa educatiu de branca.

4.4. Redacció d’objectius dels xicotets grups i individuals

4.4. Redacció d’objectius dels xicotets grups i individuals

FASE:
Redacció d’objectius

NOM DE LA DINÀMICA:
Visualitzant el final

Obtenir els objectius a treballar per a cada persona de la branca (o per a
la branca en general) per mitjà de la visualització del final desitjat.

Redactar objectius coherents
amb els resultats desitjats.

- Folis
- Bolígrafs
- Publicació de «Valors. Proposta
d’educació en valors a través
del PEA».

Ens dividim en Kraals de branca i escrivim en un foli els valors que volem
que les xiquetes i xiquets interioritzen al final del procés d’aprenentatge
(pot ser la Ronda Solar, el projecte o l’activitat).
Quan tenim en un paper l’objectiu per a cada persona, xicotet grup o
branca, redactem els objectius que considerem necessaris per a aconseguir
l’adquisició dels valors que hem proposat. Podem redactar-los des de zero
o utilitzar com a guia la publicació de Valors, però sempre hem de tenir
present que els objectius han d’avaluar-se fàcilment.
És recomanable que el Kraal revise el document del resultat desitjat amb
freqüència i comprovar que la línia de treball és la correcta.

Un document escrit amb els objectius de les persones de la branca.

ANNEX:
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FASE:
Redacció d’objectius

NOM DE LA DINÀMICA:
Les dimensions per a l’adquisició
d’un valor

Reflexionar sobre les dimensions d’adquisició d’un valor després de
redactar els objectius educatius.

Obtenir una proposta d’objectius
equilibrada quant a les dimensions
d’adquisició d’un valor.

- Dibuix «dimensions per a l’adquisició
d’un valor» grandària DIN-A3
- Publicació «Valors. Proposta
d’educació en valors a través del
PEA»
- Papers amb els diferents objectius
educatius proposats
- Blue-Tack.

Escrivim tots els objectius educatius proposats en diferents papers i els
repartim entre totes les persones del Kraal de branca. Cada membre llegeix
amb atenció els objectius assignats i els situa en la dimensió d’adquisició d’un
valor que considera correcta. Per exemple: si hem triat l’objectiu «Conèixer
els beneficis i riscos de la tecnologia» per a treballar el valor del Compromís,
la dimensió és el raonament.
Una vegada que hem repartit tots els objectius
entre les 4 dimensions (acció, reflexió,
sentiment, transformació i sentit), tot el Kraal
valorem si estan correctament ubicats. En
arribar a un consens, analitzem si es treballen
totes les dimensions de manera equilibrada o
alguna té més objectius que la resta i valorem
si és necessari modificar qualsevol objectiu o
volem deixar-los com estan.

Mapa visual del repartiment dels objectius educatius en les dimensions
d’adquisició d’un valor.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.
4.5. Cóm enriquir la programació (segons els 9 valors).
FASE:
Enriquir la programació

NOM DE LA DINÀMICA:
Enriqueix-me

Proposar diferents dinàmiques per part de cada membre del Kraal.

Enriquir la programació treballant
els valors i el PEB.

- Cartolina
- Retoladors.

Cada membre del Kraal s’encarrega de fer una exposició a la resta de la
seua branca, on proposa dinàmiques i activitats diferents que tinguen
relació amb els valors i les propostes del PEB per a realitzar-les durant
la Ronda Solar.

4. Programa educatiu de branca.
4.6. Aplicabilitat del PEB.
FASE:
Aplicabilidad del PER.

NOM DE LA DINÀMICA:
50x15.

Jugar al joc de preguntes «50x15».

Conèixer el PEB.

- Preparar les preguntes del
concurs.

La persona encarregada de guiar el PEA prepara preguntes diferents amb
quatre respostes possibles (les preguntes les trau directament del PEB
de cada branca). Cada participant pot demostrar el seu coneixement
sobre el PEB i, al mateix temps, fer una proposta per a aplicar-la durant
la Ronda.

No hi ha cap exemple a seguir.

Una llista de dinàmiques o activitats per a afegir-les en la secció
corresponent a cada branca dins del PEA i es poden realitzar durant la
Ronda Solar.
ANNEX:
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Seguir coneixent el PEB i descobrir noves maneres d’aplicar-lo.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.
4.6. Aplicabilitat del PEB.

4.6. Aplicabilitat del PEB.

FASE:
Aplicabilidad del PER.

NOM DE LA DINÀMICA:
Aplicant el PEB

Aplicar diferents parts del PEB a la branca.

Conèixer millor el PEB i aplicarho a la realitat de la branca.

4. Programa educatiu de branca.

- Paper
- Bolígraf

Abans de llegir el PEB, el Kraal el retallarà en diferents trossos (que es
puguen llegir). Cada persona de la branca agafa un tros i haurà d’aportar
idees per a aplicar eixa part en concret a la branca.

FASE:
Aplicabilitat del PEB

NOM DE LA DINÀMICA:
Treyo

Ús de la plataforma TREYO.

Fer un seguiment de l’aplicació del
PEB.

- Telèfon intel·ligent o PC.

Crear un panell a la plataforma TREYO amb les columnes que permeten
observar la situació d’execució de les diferents parts i els diferents
objectius del PEB.
Exemple:
Cronologia PEB
Anàlisi de la realitat
Dinàmica d’aplicabilitat del PEB

S’obté un guió breu per a aplicar el PEB i es poden afegir diverses
propostes al PEA.

ANNEX:
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Una eina visual que permet conèixer la situació de les fases del PEB.

ANNEX:
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4. Programa educatiu de branca.
4.6. Aplicabilitat del PEB.
FASE:
Aplicabilitat del PEB

5. Comunitat educativa.
5.1. Drets y deures.

NOM DE LA DINÀMICA:
Mesurament d’objectius

Mesurar quants dels objectius proposats s’han aplicat en un projecte o
en la progressió personal dels membres de la branca.

DRETS DE LA PERSONA EDUCADORA
El Kraal garanteix el dret a:
•
•
•
•
•

Participar de manera activa com a Kraal i ser escoltada i valorada pel Kraal.
No ser discriminada. Respectar la teua llibertat, dignitat, intimitat i creences.
Rebre una avaluació constructiva del teu treball i la teua labor.
Dir «no», sent conscient i coneixedora de les responsabilitats que s’assumeixen.
Tenir una promoció i un creixement personal amb el teu voluntariat.

L’agrupament garanteix el dret a:
•
•

Assumir responsabilitats i compromisos d’acord amb el teu perfil i les teues motivacions personals.
Accedir a mitjans i recursos necessaris per a realitzar la teua labor.

La FEV garanteix el dret a:
Obtenir resultats imparcials de
l’aplicació dels objectius educatius
proposats al PEB, dins dels projectes
de branca i en la progressió personal
de xiquetes i xiquets.

- Un retolador fluorescent per a
cada participant de la dinàmica
- Un full amb els objectius
proposats i els objectius del
projecte o progressió personal.

•
•
•
•
•

Formació específica (metodologia scout, educació en valors...).
Rebre informació sobre la FEV (Carta FEV, estructura interna, òrgans de decisió...).
Tenir el suport de la federació.
Constar com a membre actiu al Cudú.
Veu i vot a les assemblees per a participar democràticament en les decisions de l’associació i la
federació.

DEURES DE LES PERSONES EDUCADORES
Repartim un full a cada participant amb els objectius proposats al PEB en una columna
i amb els objectius de progressió personal en altra. Cada participant marca al seu full
amb el fluorescent els objectius que siguen iguals o pareguts a les dues columnes.
En acabar de subratllar, apeguem tots els fulls a la paret i la persona dinamitzadora
destaca els objectius subratllats per tots els membres participants.
Una vegada s’acabe amb tots els objectius comuns de tots els participants, dinamització
llegeix els objectius que només ha marcat alguna persona (però no totes) i obrirà un
debat per a reflexionar si s’ha aplicat l’objectiu o no al projecte o progressió personal.
Es pren acta de tots els objectius que s’han aplicat i es pot traure el percentatge
d’objectius del PEB aplicats en eixe projecte o progressió personal. Aquesta part pot
fer-se en un mural que es penjarà a l’habitació del Kraal durant tota la Ronda per a
tenir consciència dels objectius que s’han aplicat i quins queden pendents.

Document escrit on es plasmaran els objectius educatius del PEB aplicats
en projectes o en la progressió personal de les xiquetes i els xiquets.

Deures amb el Kraal:
•
•
•
•
•
•

Escoltar, respectar i valorar a la resta de membres, assumint i respectant la diversitat d’opinions
i realitats que les defineixen.
Cuidar de la resta de persones voluntàries i la seua labor.
Participar de manera activa i desenvolupar les competències del teu càrrec.
Informar amb sinceritat dels canvis de disponibilitat i motivació amb l’agrupament.
Fer un ús correcte del teu càrrec o posició.
Valorar i acceptar les crítiques i avaluacions constructives.

Deures amb l’agrupament:
•
•
•
•
•
•
•

Respectar els drets dels teus xiquets i xiquetes.
Conscienciar i implicar a les famílies en la dinàmica i les activitats de l’agrupament.
Exercir la labor de voluntariat de manera responsable.
Complir amb els compromisos adquirits.
Respectar i cuidar els recursos de l’agrupament i la federació.
Complir les normes internes de l’agrupament.
Guardar, sempre que corresponga, la confidencialitat de la informació rebuda.

Deures amb la FEV:
•
•
•
•

Conèixer els principis i valors que defineixen la FEV.
Ser responsable, coherent i conseqüent amb els principis i valors que defineixen la FEV.
Participar en les tasques formatives concretes i permanents per a mantenir la qualitat del voluntariat.
Participar activament en les assemblees i consells.

ANNEX:
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5. Comunitat educativa.

5. Comunitat educativa.

5.2. ‘Entrevistes’ model.

5.1. Drets y deures.
FASE:
Comunitat educativa

NOM DE LA DINÀMICA:
Drets i deures.

Conèixer els drets i deures de les persones educadores, descrits en el
llibret del PDA.

Conèixer els drets i deures de
les persones educadores.

- Tots els drets i deures retallats
en paperets individuals
- Blue-Tack o cinta adhesiva
- Paper continu.

Pengem a la paret un paper continu dividit en «drets» i «deures» i dividim al
Kraal en dos equips formant dues fileres (a certa distància del paper continu).
Donem un paper a la primera persona de cada filera (no pot llegir-ho fins que
l’indiquem) i pot ser un dret o un deure.

NOM DE LA DINÀMICA:
Entrevista a una nova persona educadora

Elaborar un guió per a ajudar amb el primer contacte entre l’agrupament i la
persona interessada a fer voluntariat a l’agrupament. Volem conèixer-les millor
i descobrir com poden formar part de l’agrupament.

Conèixer les inquietuds i la realitat
d’una possible persona voluntària
nova a l’agrupament i explicar la
realitat de l’agrupament escolta.

Cal
•
•
•

- No és necessari.

donar-li informació prèvia de l’agrupament i informació general bàsica:
Què és l’escoltisme i en què consisteix.
Com funciona l’agrupament (de manera general).
Horari setmanal i horari anual.

Una vegada acaba el joc, agafem el paper continu i revisem que tots els paperets
són a la graella correcta. Comentem amb tot el Kraal els resultats i podem
reflexionar amb aquestes preguntes:
• Sabies que existeixen els drets i deures?
• Per què creus que existeixen?
• Compleixes amb els teus deures?
• Afegiries o llevaries algun dret o deure?

Pensa que el guió no és un qüestionari, és una guia per a orientar el primer contacte, per
això vos recomanem que utilitzeu només les que necessiteu.
• Què saps dels scouts? Què t’inspira eixa paraula?
• Coneixes alguna persona scout?
• Per què t’interessa ser scout?
• Has participat o participes en altres voluntariats? Poden ser accions puntuals o ser
membre voluntari de continuïtat.
• Has anat de campament quinze dies com educadora o participant?
• Has treballat amb xiquets i xiquetes? Quina edat tenien?
• Què creus que pots aportar a l’agrupament?
• Has estudiat o tens algun títol relacionat amb l’educació? (MAT, DAT, Magisteri,
TASOC, Pedagogia...)
• Quant de temps vols o pots dedicar durant aquest any a aquest voluntariat?
• Tens algun dubte sobre el funcionament de l’agrupament o algun dubte general?

El Kraal coneix els drets i deures de les persones educadores per ser conscients de la importància de la seua figura.

El Kraal obté informació que permetrà prendre la decisió d’incorporar a
la persona entrevistada com a educadora i com dur a terme el procés.

En fer la senya, han de córrer fins al panell i penjar el paper en la graella
corresponent de «dret» o «deure». Quan la persona torna a la filera, pot eixir
la següent (ja té el paperet) i així successivament fins que acabem amb tots els
paperets.
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FASE:
Comunitat educativa.
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5. Comunitat educativa.

5. Comunitat educativa.

5.2. ‘Entrevistes’ model.
FASE:
Comunitat educativa.

5.2. ‘Entrevistes’ model.
NOM DE LA DINÀMICA:
Conversació posterior al primer PEA

Utilitzar un guió amb possibles preguntes per a les noves persones educadores després
d’assistir al PEA; ens permet conèixer la impressió de la persona i obtenir feedback.
No és necessari fer una reunió formal, és interessant tenir una conversació distesa.

Obtenir feedback de la nova persona
educadora i acompanyar-la durant
l’entrada a l’agrupament.

- No és necessari.

Pensa que el guió no és un qüestionari, és una guia per a orientar el
primer contacte, per això vos recomanem que utilitzeu només les que
necessiteu.
• Quina impressió t’ha causat el PEA?
• S’han acomplit les expectatives que tenies?
• Hi ha alguna cosa que no t’hem aclarit? Tens algun dubte sobre algun
aspecte treballat al PEA?
• T’has sentit acompanyada?
• Penses que t’hem escoltat?
• Què és allò que t’ha sorprès més del PEA?
• Consideres que has triat els càrrecs que millor s’adapten a tu?

Informació rellevant per a la persona amb el càrrec de Dinamització de
Kraal.
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FASE:
Comunitat educativa.

NOM DE LA DINÀMICA:
Conversacions intermèdies

Elaborar un guió amb possibles preguntes per a fer un seguiment intermedi durant
la Ronda o al final. És interessant que la conversa la realitze la persona encarregada
d’acompanyar o tutoritzar o la persona amb el càrrec de Dinamització de Kraal.

Acompanyar a totes les persones
educadores de l’agrupament i fer un
seguiment real del seu voluntariat.

- No és necessari.

Bateria de possibles preguntes per àrees.
Desenvolupament personal
•
Creus que estàs aconseguint tots els compromisos que et proposares per a aquesta Ronda?
•
Creus que podries aportar més a l’agrupament? Creus que pots tenir més responsabilitats? Creus que
necessites menys responsabilitats per a poder organitzar-te millor?
•
Valora el teu compromís amb l’agrupament (1 a 10).
•
Creus que estàs saturant-te amb el teu compromís o amb el ritme de treball de l’agrupament? Com
podem ajudar-te?
•
Quina és la teua previsió per a la pròxima Ronda? (Càrrecs, branques, compromís...)
•
Quina és la teua previsió de les 2-3 rondes següents?
•
Creus que la teua trajectòria a l’agrupament és adequada? Com creus que pots millorar-la?
Com et cuida el teu agrupament
•
Com marxa la Ronda Solar?
•
Quin és el teu nivell de satisfacció amb l’agrupament?
•
Valora com creus que et cuida i valora l’agrupament (1 a 10).
•
Creus que estàs integrada al Kraal?
•
Creus que tenim en compte les teues opinions?
•
Quina visió penses que té la resta del Kraal de tu? Opines que és una percepció adequada?
•
Creus que el Kraal cuida i potencia el teu recorregut dins de l’agrupament i respecta les teues fases?
•
Com marxen la resta d’àmbits de la teua vida
•
Què tal els teus estudis, el treball, la teua família i els teus reptes personals?
•
Tens objectius o projectes personals en un període de temps breu, mitjà o llarg? Com marxen? Estàs
treballant de manera activa per a aconseguir-los? Estàs satisfeta?
•
Creus que l’agrupament t’ajuda amb aquests projectes o és un impediment?

Informació rellevant per a la persona amb el càrrec de Dinamització de
Kraal.
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5. Comunitat educativa.
5.3. Guió d’acollida al Kraal (des de fora i des de dins)

5. Comunitat educativa.
5.4. Fases de la persona educadora (taula resum)
Fases PdA agrupament

ENTREVISTA
FASES

Definició y
preparació

Incorporació

Una infografia és una bona eina per a explicar què és aquest voluntariat i en què consisteix.
És important donar-la amb temps suficient i explicar-la per a un bon acompanyament.

Característiques

Adaptar segons
procedència
(dins o fora de
l’agrupament)

Prendre contacte
amb l’agrupament.
No és recomanable realitzar el
DAT o MAT

És important dissenyar-la amb temps i adaptar-la a la persona, perquè és important generar
un sentiment de proximitat, familiaritat, obertura i disposició a conèixer-la.

Nombre ideal
d’educadors

20-0%
3-0 persones
educadores

0-20%
0-3 persones
educadores

40%
6 persones educadores

40-20%
6-3 persones
educadores

0-20%
0-3 persones educadores

Començament

Hi ha interès
per la persona o
l’agrupament

Incorporació al
Kraal

Té càrrecs amb
responsabilitat

Té càrrecs amb
gran responsabilitat

Manifesta interès
per abandonar el
Kraal

• Cerca un lloc agradable, que fomente la conversació i facilite que l’altra persona
es senta còmoda.

Duració

1-2 setmanes

1 Ronda Solar

2-5 Rondes
Solares

> 2 Rondes
Solares

6 mesos

• Una o dues persones són suficients per a fer l’entrevista; més persones poden
intimidar.

FORMACIÓ

Cap formació

Monogràfics
específics (FIB i
Branques)

Curs MAT y DAT

Monogràfics específics

Cap formació

Perfil

Interès per
realitzar un
voluntariat
amb xiquetes,
xiquets i joves

Persona educadora

Respons. material /
Coordinació de
branca /
Tresoreria

Secretaria /
Dinamització /
Responsable de Progressió Personal /
Coordinació d’agrupament

Perfil de suport

Acompanyant

Coord. de
grupo/rama,
Dinamización

Coord. de rama,
Dinamización

Coord. de grupo/
rama,
Dinamización

Dinamización,
coord. de grupo
y otras
educadoras en
fase de madurez

Persona que le
releve en el cargo,
coord. de grupo,
COVOL

ACOMPANYAMENT

Reunió prèvia i
posterior al PEA

Reunió 3 mesos
després/
Reunió després
del campament
d’estiu

Revisió a mitjan Ronda dels
compromisos i
consecució d’objectius

Revisió a mitjan
Ronda, possibilitat de passar a la
fase següent

Durant el 2n i 3r trimestre de la Ronda

RECONEIXEMENT

El Kraal mostra
interès

Panyoleta d’agrupament

Passapanyoletes
(MAT)
Ensenya de fusta
(DAT)

Cap estipulat

Cerimònia de comiat

Documentació

PEA
Tríptic explicatiu

PEA i PEB

PEA i PEB
Material de
l’agrupament

Programa federatiu

Informació d’equips
FEV, de comitè o
entitats afins

AVALUACIÓ

Entrevista amb
la persona
coordinadora
d’agrupament

Entrevista amb la
persona coordinadora de branca

Autoavaluació i
posar en comú
amb el Kraal

Autoavaluació i
posar en comú
amb el Kraal

Kraal d’agrupament

Finalització

Incorporació
al kraal

Té càrrecs de
responsabilitat

Té càrrecs de
més responsabilitat

Manifesta interès
per abandonar el
Kraal

Abandona el Kraal

L’entrevista és un moment important per a l’entrada de qualsevol persona al Kraal. Ací teniu
algunes recomanacions per a obtenir la màxima efectivitat d’aquest procés.

• Si la reunió és al local, intenteu acompanyar-la a l’entrada o quedar fora per a
evitar que es perda i se senta nerviosa.
• Prepara les preguntes i intenta que segueixen un ordre coherent per a recavar
la informació que necessiteu, però sense envair la intimitat de la persona
interlocutora.
• És molt important que deixeu parlar i escoltar a la persona. L’entrevista té l’objectiu
de conèixer-vos i és necessari que la persona externa no s’atabale; no monopolitzeu
la conversació.
• Quan la persona és de fora de l’agrupament: teniu en compte que és probable que
no sàpiga molt (o res) dels scouts, de la nostra metodologia, ni de l’argot. Empreu
un llenguatge adequat per a una persona que no coneix l’escoltisme i expliqueu
breument els termes que utilitzeu; no cal explicar-ho tot en la primera entrevista
(ser excessivament friki pot espantar a l’altra persona).
• Somriu: ajudarà que l’altra persona se senta còmoda i pròxima.

Desenvolupament

Maduresa

Reconeixement i
desvinculació

Contacte amb el
CoVol per a seguir
en la FEV

Personas
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5. Comunitat educativa.
5.5. Seguiment de persones educadores (Progressió i perfil de cadascuna)
TAULA DE SEGUIMENT DE LES PERSONES EDUCADORES
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Veure Annex.
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5. Comunitat educativa.

5. Comunitat educativa.

5.6. Dinàmica de compromis.
FASE:
Comunitat educativa - compromís

5.7. Dinàmica de gestió del temps.
NOM DE LA DINÀMICA:
¿Per què?

Explicar què són els scouts per a cada persona educadora.

Augmentar el compromís de les
persones participants.

- Un full de paper per persona, amb
les preguntes següents: per què et
vas apuntar als scouts?, per què et
quedares a l’agrupament escolta?, per
què continues als scouts?
- Una caixa de retoladors de colors
(mínim un per participant)
- 6 m de paper continu, dividit en tres
parts.

Primerament, entreguem els fulls amb les preguntes a les persones
participants i deixem 20-25 minuts per a respondre-les. En acabar, el
dinamitzador escriu una pregunta per mural, començant per: «per què
et vas apuntar als scouts?»; han de respondre una a una i comentar les
respostes en comú. Després de respondre, han d’agafar un retolador de
colors i escriure la resposta al mural; al final de la dinàmica es penjarà
el mural que agrupa totes les respostes.
Aquest procés es repeteix amb cada pregunta. En acabar, expliquem entre
totes les persones quin és el nivell de compromís actual i dinamització
deurà reforçar el motiu pel qual continuem. Al final, entre tots hem de
buscar on penjar els murals a l’habitació del Kraal (si és possible).

Tres cartells de paper continu amb les motivacions dels participants per
a penjar-los a la zona de Kraal i recordar-ho sempre.

ANNEX:

48

FASE:
Comunitat educativa – Gestió del
temps

NOM DE LA DINÀMICA:
La meua setmana

Debatre quant de temps es dedica a scouts durant una setmana i com fer
una distribució correcta d’aquest període de temps.

Ser conscients del temps
disponible per a invertir en
l’escoltisme.

- 1 Bolígraf per participant
- 2 Horaris setmanals de cada
participant (s’ha de preparar
abans de la dinàmica)
- 1 Text sobre el valor del temps i
un altre sobre el compromís.

Tot el Kraal hem de portar l’horari de la nostra setmana amb el temps repartit de la
manera més completa possible, amb les obligacions de la setmana i el temps lliure
i d’oci que volem/necessitem. La persona dinamitzadora ha d’arreplegar tots els
horaris sense anotar els noms dels propietaris i demana al Kraal que comenten quant
de temps ocupen els scouts al seu horari (incloent-hi consells, reunions...). En acabar,
dinamització reparteix els horaris aleatòriament entre el Kraal i dona 15 minuts per
a distribuir el temps que necessiten els scouts en l’horari que l’ha donat a cadascú.
Haurà d’insistir en el fet que hem de pensar com si l’horari fos el nostre, i hem de
buscar la millor manera de distribuir el temps.
En acabar, hem d’explicar una a una les raons dels canvis de la setmana assignada.
Més tard, dinamització retorna els horaris a la persona corresponent i comentem si
pensem que repartiríem així el temps i si és viable per a cadascú. Al final del debat,
dinamització demana que, emprant els dos horaris, busquem la proposta que millor ens
ajude per a organitzar tot el temps dels scouts en la nostra setmana.
Per a finalitzar la dinàmica, dinamització llegeix els textos sobre el valor del temps i
el compromís, recalca la dificultat d’abastar-ho tot i reforça la idea que l’organització
i el compromís són la clau per a intentar-ho.

Cada persona ha obtingut una visió clara del temps que necessita per a totes les
tasques de la setmana, a més d’una visió diferent d’altre company que l’ajude
a repartir el temps incloent els scouts. Es pren consciència del temps disponible i com repartir-ho de manera efectiva.
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5. Comunitat educativa.

5. Comunitat educativa.

5.8. Anàlisis de la realitat del kraal.

5.8. Anàlisis de la realitat del kraal.

FASE:
Comunitat educativa

NOM DE LA DINÀMICA:
El vaixell

Analitzar la realitat del Kraal com equip de treball. Es dibuixa un vaixell que
simbolitza el Kraal i cada membre se situa dins del vaixell i explica la seua posició.
Es pot variar la metàfora: un jardí de plastilina, un circ, un paisatge, una ciutat...

Detectar les necessitats del
Kraal i prioritzar el treball.

-

12 retoladors grossos
12 pintures
Un retolador gros per persona
3 m de paper continu.

Tots dibuixem un vaixell representant al nostre Kraal, intentant personalitzar-ho amb les
aportacions de la resta. Criteris:
• Totes les persones han de participar.
• Tots els elements que es dibuixen han de tenir un significat; és a dir, si dibuixe les
veles d’un vaixell unflades pel vent, vol dir que anem a bon ritme, però si les dibuixe
trencades, vol dir que no avancem.
• La finalitat és analitzar el Kraal, no l’agrupament; no comentem res dels xiquets i
xiquetes, comitè o patrocinadors.
• El format del vaixell és totalment lliure; podem afegir més elements: vaixells xicotets,
taurons, solets, núvols... però tot amb lògica.
És important que la persona dinamitzadora aporte idees si el Kraal s’atorrolla, però la clau
és analitzar la realitat, els diferents rols que apareixen a la dinàmica, com interactuem, qui
és líder, qui segueix al grup, a qui escoltem i a qui no...
Després de definir tot el vaixell, compartim les impressions i expliquem tots els elements i
el seu significat: possibles problemes o carències del Kraal, però també les virtuts i encerts.
A continuació, cal situar-se. Cada persona es dibuixa en un lloc del vaixell i explica les seues
raons. És important que siga una decisió personal i la resta escolte les raons; després podem
debatre si pensem que és encertat o no. És una tècnica per a expressar la visió pròpia de
cada individu dins del Kraal i la visió de la resta de persones.

Un dibuix del vaixell del Kraal amb totes les persones que el componen. El focus d’atenció són els comentaris, no el vaixell, i la persona dinamitzadora pot
anotar allò que considere important. El dibuix es pot penjar al local si tenim
una habitació de Kraal.
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FASE:
Comunitat educativa

NOM DE LA DINÀMICA:
Prioritzar necessitats

És una dinàmica posterior a l’anàlisi de la realitat del Kraal. Treballem
amb la piràmide de dimensions per a prioritzar les necessitats i definir
quines volem treballar durant la Ronda Solar.

Consensuar i plasmar entre tot el
Kraal les necessitats més prioritàries
que volem treballar durant la Ronda
Solar.

- 8-10 Post-its per persona
- 1 Retolador fi per persona
- 3 m de paper continu. Dibuixem una
piràmide (triangle) gran i la dividim
en 4 àrees (amb línies verticals del
vèrtex superior fins a la base). En
la base escrivim el nom de cada
dimensió seguint un ordre lliure.

Després de l’anàlisi de la realitat del Kraal, la persona dinamitzadora de l’agrupament pot explicar quines són les 4
dimensions que proposa treballar per a un desenvolupament equitatiu de l’equip.
Per a Kraals molt nombrosos, aquesta dinàmica es pot realitzar paral·lelament amb l’anàlisi; quan pensem una
necessitat podem escriure-la als post-its. Són necessitats del Kraal per funcionar correctament, cal intentar no
formular problemes. Qualsevol problema es pot formular de nou com una necessitat o de manera positiva. Ací teniu
una llista de possibles necessitats:
•
Cohesió
•
Assignació de tasques
•
Compromís
•
Formació en…
•
Més persones educadores
•
Reunions més efectives
•
Parlar amb respecte entre nosaltres sempre...
És recomanable escriure en retolador per a poder veure el mural amb certa distància, perquè després hem d’ordenarles entre tots; podem escriure una paraula o resum per a estalviar espai.
Cada persona escriu totes les necessitats que considere i les apega en la dimensió corresponent; algunes necessitats
poden abastar més d’una dimensió, però no hi ha cap problema. Les piràmides necessiten una base estable per a no
esfondrar-se i cal pensar en això quan construïm la nostra. Els elements més importants han d’estar en la part més
baixa, i així comencem a prioritzar.
Una vegada totes les persones han escrit les seues necessitats, comentem entre tots i acabem de prioritzar. L’objectiu
ideal és consensuar entre totes una o dues necessitats de cada dimensió per a treballar-les durant la Ronda.

Hem obtingut una priorització de necessitats conforme a tot el Kraal. La
persona dinamitzadora ha obtingut un punt de partida i pot fer una proposta de calendari per a les trobades, on treballarem les necessitats.
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5. Comunitat educativa.

5.9. Organització educativa.
FASE:
Comunitat educativa

5.9. Organització educativa.
NOM DE LA DINÀMICA:
Repartiment de branques 01

Realitzar una dinàmica en quatre passos per a decidir la distribució i per
aclarir algunes qüestions per endavant.

Repartir a les persones
educadores en diferents
branques.

- 1 Pissarra o paper continu amb les
preguntes
- Folis
- Bolígrafs o retoladors
- Targetes amb les característiques
del Kraal de cada branca.

1. REVISIÓ DELS SEGÜENTS ASPECTES ABANS DE REPARTIR LES BRANQUES
(Debat grupal)
• Relacions familiars o parelles. És un tema que dependrà de la situació i de les persones,
per això és important prendre una decisió conjunta al Kraal quan es planteja la situació.
• Acceptem en la mateixa branca una relació familiar entre persona educadora i scout?
• Acceptem en la mateixa branca una relació sentimental entre persona educadora i scout?
• Acceptem en la mateixa branca una relació familiar entre persones del Kraal?
• Acceptem en la mateixa branca una relació sentimental entre persones del Kraal?
2. PLANTEGEM UNA SÈRIE DE PREGUNTES PER RESPONDRE INDIVIDUALMENT I DESPRÉS ES
COMENTEN EN COMÚ:
•
• Quina característica destacaria de la meua personalitat respecte a la de la resta de
l’equip educador?
• Quina característica he de treballar més?
• Escriu la persona amb qui més t’agradaria treballar?
• Escriu el Kraal ideal per a la teua branca (sense triar la branca).

FASE:
Comunitat educativa

NOM DE LA DINÀMICA:
Repartiment de branques 02

Avaluar la nostra relació amb el Kraal de la Ronda anterior i comentar les
preferències de cada educadora per a triar branca i l’opinió de la resta
del Kraal.

Avaluar la relació amb el teu
Kraal i repartir a les persones
educadores entre les diferents
branques.

- 1 Cartolina gran del color de
cada branca
- Gomets del color de cada branca
- 1 Espill.

La primera part serveix per a avaluar les relacions amb el Kraal de branca anterior. Cada Kraal té una
cartolina del seu color amb els seus noms per a dibuixar individualment una fletxa al costat del nom
de cada persona que forma l’equip educador de la branca; la fletxa és verd si tornaria a treballar amb
eixa persona, groga si tingueren conflictes personals o de treball i roja si no vol treballar més amb
ella. Cada decisió hem d’explicar-la a la resta del Kraal amb la intenció d’alliberar possibles conflictes
existents i les solucions o errors que podríem haver evitat. En acabar l’avaluació de tots els Kraals de
branca, comencem amb la segona part.
La segona part fa referència a l’elecció de branca. Cada persona es posa al front, de manera individual,
un gomet del color de la branca on li agradaria treballar (màxim 2); quan totes les persones tenen
el gomet, es tapen els ulls per torns i la resta de Kraal li posa el gomet de la branca on creuen que
hauria d’estar. També tenim gomets blancs i negres per assenyalar les relacions (si volem o no treballar
amb la persona) i podem utilitzar, com a màxim, 3 de cada. En acabar, en torns individuals donem
les explicacions del gomet que ens hem ficat i ens mirem a l’espill per a veure els gomets que ens ha
ficat la resta del Kraal i on pensen que hauríem d’estar. És el moment de preguntar per què ens veuen
en la branca, qui vol treballar amb nosaltres, qui no vol... segons els gomets que veiem al mirar-nos.
A partir d’aquesta dinàmica, podem començar el debat; cal tindre en compte que les branques s’han
d’omplir tenint en compte les necessitats i les compatibilitats personals.

Hem aclarit el repartiment del Kraal en les branques.
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5. Comunitat educativa.

6. Participació i entorn.

5.10. Cerimònia de comiat.
FASE:
Comunitat educativa

NOM DE LA DINÀMICA:
Cerimònia de comiat

Cerimònia lleugera per acomiadar a la persona que abandona l’agrupament
i agrair el seu treball i participació en el projecte.

Acomiadar-se de la persona del
Kraal que abandona l’agrupament
i agrair el seu treball.

- Guitarres
- Text genèric
- Detall per a la persona que
se’n va.

Assistents: Kraal i comitè.
Espai i temporització: si la persona pensa acabar la seua etapa com Kraal
després del campament d’estiu, el moment ideal és després de l’enviament. Si
no sap exactament quan tancarà aquesta etapa, podem concretar el moment
amb aquesta persona quan comunique que vol abandonar l’agrupament.
Esquema:
• Paraules introductòries a la cerimònia
• Lectura del text «Cerrando círculos»
• Reconeixement: pot ser una insígnia o un detall significatiu per a
l’agrupament o la persona que se’n va. És recomanable que siga genèric,
que es relacione amb l’agrupament i amb el final de la desvinculació que
viu la persona del Kraal
• Cançó de comiat «Que tinguem sort», de Lluis Llach.

FASE:
Participació i entorno.

NOM DE LA DINÀMICA:
Canvia el teu entorn

Enumerar les diferents entitats o àmbits socials del barri on es pot treballar.
Formar grups per a treballar, amb una perspectiva coherent i real, en el
canvi social des de l’agrupament escolta.

Ser conscients de la realitat del
nostre entorn i implicar-nos en el
canvi social.

-

Paper continu
Foli A5 per persona del Kraal
Bolígrafs
Post-its (un paquet gran).

Primerament, el Kraal investiguem les diferents entitats o aspectes
socials a treballar. Després de conèixer-los i examinar les possibles
línies d’actuació de cadascun d’ells, proposem de manera conjunta els
objectius, temporització i persones necessàries (quan hi ha màxims o
mínims). Aquesta planificació podem realitzar-la en un paper continu per
a poder visualitzar-ho correctament.
Cada membre analitza la seua situació personal en un A5; cal avaluar el
nostre temps real i perquè ens motiva més o menys cada projecte, a més
d’establir un ordre de prioritats. Després, exposem les nostres anàlisis de
la realitat; en arribar a un consens, proposem els noms de les persones en
post-its i establim l’ordre de prioritat.
Finalment, ubiquem a les persones segons les seues motivacions i prioritats.

Hem distribuït a les persones del Kraal en les diferents entitats o aspectes
socials que cal millorar al barri. Estem organitzats per motivacions i realitat personal amb l’objectiu d’aconseguir una participació real.
ANNEX: Lectura text “Tancant cercles” i cançó ‘Que tinguem sort’.
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7. Gestió.

6. Participació i entorn.

7.1. Càrrecs de l’agrupament
FASE:
Participació i entorn.

NOM DE LA DINÀMICA:
Desigualtat social.

Treballar sobre les desigualtats socials i l’atzar que ens porta (o no) a
elles.

Conscienciar-nos de l’atzar que
suposen les desigualtats socials a
les nostres vides.

- Targetes (25 o més, segons el
nombre de persones al Kraal)
- Llepolies (120 o més, segons el
nombre de persones al Kraal).

Fiquem en una taula central un bol amb llepolies i unes targetes amb la part
escrita per baix, per tal de no llegir-la.
Fem un rogle al voltant de la taula i cadascú agafa una targeta per ordre. Les
targetes amaguen missatges com els següents exemples:
•
•
•
•
•

Has nascut en una família rica. Agafa 6 llepolies.
Has nascut en una família pobra. Perds 5 llepolies.
Guanyes la loteria. Agafa 5 llepolies.
Tens un accident i el segur no paga. Perds 3 llepolies.
El teu fill naix amb una malaltia i has de pagar unes medicines caríssimes.
Perds 3 llepolies.

Les persones poden menjar-se les llepolies segons avança la dinàmica, excepte
si tenen deutes i han de tornar-les.
Al final de la dinàmica, algunes persones hauran aconseguit moltes llepolies per
atzar i altres estan endeutades.

Hem experimentat amb una dinàmica la importància de l’atzar en els
esdeveniments de la vida, el lloc on hem nascut i la nostra classe social.
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FASE:
Gestió.

NOM DE LA DINÀMICA:
Cada ovella amb la seua parella

Enumerar totes les tasques que es realitzen a l’agrupament durant la Ronda
per associar-les als càrrecs de l’agrupament. És una manera d’adaptar els
càrrecs a la realitat de l’agrupament.

Ser conscients de totes les tasques
que realitzem a l’agrupament i
quin càrrec és el responsable.

- Càrrecs impresos en A-3 a una
cara.
- 12-15 Post-its per persona (o 3
paquets de 100 post-its)
- Un retolador de color per
persona.

Ens dividim en tres grups i agafem un retolador per persona i un paquet de post-its per equip. Una persona
es posa al mig, per exemple, qui té el càrrec de tresoreria; donem un minut per a què cada equip escriba als
post-its les tasques o funcions que realitza aquesta persona pel seu càrrec. Fem unes quantes rondes on cada
equip comenta una de les tasques i apegant el post-it a un lloc visible amb la resta. L’equip amb més tasques
(sense repetir) guanya un punt (és un joc similar a la batalla de cançons). La persona al mig és el jurat i valida
totes les funcions; quan la persona té més d’un càrrec, fem una ronda per a cada càrrec. Fem una ronda final
amb tasques que no pertanyen a cap càrrec, però que la persona també realitza (potser perquè no queden ben
definides i realment pertanyen a un altre càrrec); per exemple: s’encarrega de despertar a tot l’agrupament
als campaments d’estiu.
IMPORTANT: el càrrec d’educador/a o de coordinació de branca es pot realitzar de manera general, perquè
individualment es fa molt repetitiu. Si un càrrec està compost per una comissió, per exemple, un equip de
dinamització o una coordinació d’agrupament, cal definir si és un càrrec únic dividit entre diferents persones
(es fa de manera genèrica) o si té una jerarquia (coordinació i sot-coordinació) amb tasques separades i
definides (es fa una dinàmica per a cada càrrec). Aquesta situació depèn de la realitat de l’agrupament i és
molt important que s’adapte.
En acabar amb totes les persones ja tenim les tasques de cada càrrec i les podem apegar al DIN-A3; només hem
de distribuir les tasques que no corresponen a la persona que les realitza. D’una banda, tenim tasques que
pertanyen a un càrrec concret i podem incloure-les directament; d’altra banda, hem de definir les tasques que
pertanyen a persones i no a càrrecs. El Kraal pot decidir si vol crear càrrecs nous per incloure les tasques, o si
vol crear un «càrrec fantasma» o una comissió amb xicotetes tasques que són importants per al funcionament
correcte de l’agrupament, però no en són tantes per a crear un càrrec nou. En cas de no fer això, és probable
que les tasques es deixen de fer si eixa persona se’n va, perquè ningú sap qui és el responsable.
Finalment, com una bona dinàmica, l’equip guanyador amb més punts pot obtenir un premi o la possibilitat de
proposar una prova a l’equip que menys punts té.

Hem treballat i definit tots els càrrecs del nostre agrupament i els hem plasmat a
un document. Així podrem repartir els càrrecs de manera conscient, amb informació
de les responsabilitats associades, la càrrega de treball i el compromís que precisa.

ANNEX:

57

7. Gestió.

7. Gestió.

7.1. Càrrecs de l’agrupament
FASE:
Gestió.

7.2. Comitè.
NOM DE LA DINÀMICA:
La cara oculta del càrrec

Fer una carrera de relleus ràpida, per a associar a cada càrrec les seues tasques,
habilitats i característiques concretes. D’aquesta manera tot el Kraal coneix tots
els càrrecs.
Variant: es pot fer el mateix, però especejant només les tasques de cada càrrec.

Coneixem tot el que s’associa
a cada càrrec (tasques, perfil,
punts…) i definir-ho entre tot el
Kraal.

- Càrrecs impresos en A-3 a una
cara
- 6 Retoladors de colors
- 4 Tisores
- Blue-tack.

Necessitem un lloc on puguem córrer per equips i dividim al Kraal en 3-4 equips
de 5-6 persones aproximadament. Posem en un extrem del lloc (en el sòl o pegat
a la paret) els encapçalats de tots els perfils. La resta de peces les hem repartit
aleatòriament per equips, però les guardem en caixes separades. A cada caixa li
assignem un color i marquem amb un retolador cada paper (fer una línia en la part
frontal per a després distingir-lo és suficient).
Situem les caixes de cada equip a 2 metres de distància dels encapçalats, com en
una carrera de relleus. Ix una persona de cada equip corrent, agafa un paper de la
seua caixa, el situa amb l’encapçalat que considere i torna per a donar el relleu a
la persona següent. Així successivament fins que es peguen tots els papers. Podem
assignar més d’un paper igual al mateix perfil, però només un d’ells serà correcte.
Per a finalitzar, posem en comú i comptem els encerts de cada equip; l’equip
guanyador pot emportar-se un premi o posar una xicoteta prova a l’equip amb
menys encerts.

FASE:
Moment comú Kraal-comitè

NOM DE LA DINÀMICA:
Organització del moment comú.

Unir al Kraal i al comitè per a tractar alguns temes comuns i que són
importants d’abordar de manera conjunta.

Establir els punts bàsics per a la
Ronda que comença.

- Ordre del dia
- Full de normes de convivència.

Situació: intercalats Kraal i comitè fent un rogle per a parlar.
Entreguem a tots unes «normes de convivència» en les quals s’expliquen
i recorden les qüestions bàsiques, com respectar el torn de paraula,
escoltar-nos i evitar fer xicotets rogles en favor del diàleg general.
Entreguem a tots l’ordre del dia prèviament, perquè totes les persones
puguen conèixer-lo.
Depenent de l’organització de l’agrupament, l’ordre del dia pot abastar:
el calendari de la Ronda, aspectes sobre el campament d’estiu i la seua
cerca, l’elecció de la coordinació de l’agrupament i la presidència del
comitè (si calguera fer-ho) o una avaluació del campament anterior.
És important crear un ambient de diàleg on la gent estiga còmoda,
relaxada i participativa.

Hem revisat tots els càrrecs del grup i tenim una idea general de les
tasques i habilitats que requereix cadascun.
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8. Calendari de la Ronda Solar.

FASE:
Calendari Ronda Solar.

NOM DE LA DINÀMICA:
La Ronda solar.

Reflexionar sobre quins esdeveniments tenim al llarg de la Ronda, com
repartir-los i com ens implicarem per a dur-los a terme.

Crear el calendari de la Ronda Solar
i repartir les tasques necessàries
per a cada esdeveniment.

- 3 m de paper continu per grup.
- 3 m de paper continu apegat a
la paret.
- 1 Bolígraf per participant.
- 2 Folis de paper per participant.
- Calendari de la FEV.

Primerament, escrivim al paper continu pegat en la paret els caps de setmana
durant la Ronda Solar perquè totes les persones puguen veure’l. Després dividim a
les persones en diferents grups de 3 o 4 persones.

9. Seguiment i avaluació.

FASE:
Seguiment i avaluació.

NOM DE LA DINÀMICA:
Calendario.

Realitzar un calendari.

Completar el calendari amb
totes les activitats per observar
les diferents parts del PEB.

- Calendari A2
- Retolador.

Completem el calendari de la Ronda Solar amb totes les activitats,
reunions, festes...

Donem un paper continu a cada grup, on hauran de col·locar les dates que
estan escrites en el de la paret. Amb aquestes dates, haurem de col·locar els
esdeveniments que normalment té el nostre agrupament durant l’any, així com
aquells que ens hem plantejat fer aquesta Ronda Solar (per exemple, organitzar
el Festival de la Cançó). Una vegada els tinguem repartits, els posem en comú
tots els grups per a veure si hem coincidit en els esdeveniments i on els situarem.
En acabar de compartir impressions, col·loquem els esdeveniments en el calendari
central i, entre totes les persones, fem una pluja d’idees de comissions i càrrecs
que necessitarem per poder dur a terme tots els esdeveniments, a més de tots els
càrrecs que sempre han d’existir.
Després debatrem quantes persones han d’estar en cada comissió o càrrec i triem
en quines volem estar; les comissions amb un excés de persones han de debatre
qui formarà part de la comissió i en quin càrrec estaran els membres que sobren.
En acabar de repartir totes les comissions, entreguem dos folis per participant
per copiar-se el calendari amb les dates i les comissions a càrrec; així, tots som
conscients de les responsabilitats del grup.

Hem penjat algunes còpies del calendari per tot el local i tots els scouts
saben com serà la Ronda Solar.
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Tenim un calendari més visual amb totes les activitats.
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9. Seguiment i avaluació.

9. Seguiment i avaluació.

FASE:
Seguiment i avaluació.

NOM DE LA DINÀMICA:
La diana.

Observar l’abast dels objectius proposats i la seua consecució.

Veure la consecució dels
objectius.

NOM DE LA DINÀMICA:
Panel de Gomets.

Observar l’abast dels objectius proposats i la seua consecució.

Observar la consecució dels
objectius.

- Panel amb els objectius
- Gomets de color roig, verd i
groc.

Fem un mural amb els objectius i una diana per cada objectiu, on
assenyalem (de dins cap a fora) en quin punt es troba la consecució de
l’objectiu.

Fem un panel amb els objectius i l’avaluem utilitzant els gomets: roig si
no s’està treballant, groc si està en procés i verd si l’hem aconseguit.

Tenim un panel que reflecteix la consecució dels objectius amb un cop
d’ull.

Obtenim un panel que reflecteix la consecució dels objectius amb un cop
d’ull.
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- Diana
- Pintura de colors.

FASE:
Seguiment i avaluació.
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10. Distensió del Kraal.

9. Seguiment i avaluació.

FASE:
Seguiment i avaluació.

NOM DE LA DINÀMICA:
Recomanacions

Tindre un full amb les recomanacions d’aquesta fase del PEA.

Hi ha moments on treballar la distensió és fonamental per cohesionar-nos. No es tracta
d’omplir un espai buit, és gaudir el moment. L’agrupament ha de gaudir el procés, especialment després de moments de tensió o nervis.

FASE:
Distensió del Kraal

NOM DE LA DINÀMICA:
Una què?

Enviar un missatge i un gest de manera visual.

Fer un bon seguiment i
avaluació del PEA.

- No és necessari.

Cohesionar el grup que
forma el Kraal.
• Fer un document ben escrit i clar; fem el PEA en setembre i potser ens
oblidem perquè hem ficat determinades coses i així no és possible fer
un bon seguiment.
• Avaluem després de Nadal, Setmana Santa i estiu; revisem les avaluacions
anteriors per comprovar que apliquem allò que hem avaluat.
• Abans de cada campament i cada projecte, hem d’utilitzar el PEA i PEB
per a programar.
• Definir sempre responsables per àrees per dur a terme un millor
seguiment de les tasques.
• Definir una persona responsable que s’encarregue que el PEA no es
quede oblidat dins d’un calaix. Hem de fer consultes i revisions, ha de
ser un document viu.
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- No és necessari.

La persona que comença el joc (A) diu a la persona de la seua
dreta (B): «això és una abraçada» i l’abraça; B li pregunta: «una
què?» i A li respon: «una abraçada» i li dona un altre. Després B
li diu a C (a la seua dreta): «això és una abraçada» i l’abraça, i
així successivament. La pregunta «una què?» sempre torna a A,
qui envia de nou les abraçades.
Simultàniament, A comença un nou missatge amb la persona a
la seua esquerra amb un gest: «això és un bes» i li fa un bes,
continuant la mateixa dinàmica de l’exemple anterior. Quan els
besos comencen a creuar-se en un lloc del cercle, comença la
diversió.
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10. Distensió del Kraal.

FASE:
Distensió del Kraal

NOM DE LA DINÀMICA:
Els NO Conflictes

En recordar un problema del passat i explicar-ho «amb gràcia i humor»,
canvia la perspectiva o es troba una solució. No cal esperar el moment per
a imaginar el problema amb una perspectiva graciosa.

Solucionar conflictes o situacions
amb un altre punt de vista.

- Paper
- Llapis o bolígraf
- Recipient amb les situacions

La persona encarregada de coordinar explica als membres del grup que es
tracta d’un exercici de risoteràpia individual.
Primerament, hem d’assentar-nos en terra, acomodar-nos de manera
relaxada i tancar els ulls.
Hem de pensar en un conflicte o situació que tenim amb altra persona
i no sabem com resoldre’l. Imaginem un lloc i fiquem veus d’animals o
personatges d’un conte a la conversació.
Cada situació, lloc o personatge s’escriu en un paper a banda i 2 o 3 persones
trien una situació i la representen. Podem donar-li una escenografia de
colors a la situació per animar més la resolució del conflicte. Podem
emprar 3 o 4 minuts per recrear l’escena.
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ANNEXOS

CARTA FEV
I. Carta FEV.
II. Paraules clau de la Carta FEV.
III. Plantilla model de cartó.
IV. Model de persona.
V. Valors i definicions.
VI. Valors per a retallar i definicions.
VII. Model de fitxa objectius.
VIII. Text pot de les prioritats.
IX. Urgent i important (taula doble entrada).
X. Les cinc fases del PEB.
XI. Sociograma. Diagrama de resultats.
XII. Ninot innocent.
XIII. Taula de seguiment de les educadores.
XIV. Text ceremonia comiat: Tancant cercles.
XV. Cançó de comiat: ‘Que tinguem sort’.

La Federació d’Escoltisme Valencià és un moviment educatiu de
caràcter voluntari per a xiquets i joves que forma part del MSC des d’una
identitat pròpia, conscient i arrelada . Partint d’una anàlisi de la realitat que
ens rodeja i a través de l’educació en valors, busquem millorar la societat
per mitjà de l’aplicació activa del mètode escolta i el nostre compromís
amb els valors de la Llei Escolta. En el nostre procés educatiu entenem la
naturalesa com una eina fonamental, per la qual cosa fomentem la seua
conservació i gaudi.
Optem per la transformació social, volent ser constructors d’una societat
més humana. Som jutge i part de la democràcia, participant críticament i
activament en la seua realització efectiva des d’un punt de vista apartidista.
Optem per la persona com a element fonamental en la transformació de
la societat, i entenem l’educació integral com l’eix de la nostra tasca,
sempre treballant des de i per a la base del moviment: els agrupaments
escoltes.
Optem pel creixement espiritual com a base del desenvolupament personal.
Des del màxim respecte cap a altres religions i cultures triem a Jesús de
Natzaret com a model per a la vida personal i comunitària, i som part
activa d’una Església oberta i plural que, en continu moviment, pretén la
integració i la pràctica dels valors cristians en tots els àmbits de la nostra
vida.
Per açò, optem per una FEV oberta i amb sentit, on tots els membres juguem
un rol actiu en la construcció d’una societat més justa i solidària amb els
empobrits, en la que tots podem sentir-nos més feliços al “contribuir a fer
més feliços als altres”.
Aprovada a l´Assamblea FEV de l´1 d´Octubre del 2006
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I. Carta FEV.

69

Voluntari
Moviment educatiu
Natura

Fer feliços
Solidaritat
Integració

Creixement espiritual

Transformació social

Educació integral

Optem per la persona com a element fonamental en la transformació de
la societat, i entenem l’educació integral com l’eix de la nostra tasca,
sempre treballant des de i per a la base del moviment: els agrupaments
escoltes.

Participació

Optem per la transformació social, volent ser constructors d’una societat
més humana. Som jutge i part de la democràcia, participant críticament i
activament en la seua realització efectiva des d’un punt de vista apartidista.

Model de persona

La Federació d’Escoltisme Valencià és un moviment educatiu de
caràcter voluntari per a xiquets i joves que forma part del MSC des d’una
identitat pròpia, conscient i arrelada . Partint d’una anàlisi de la realitat
que ens rodeja i a través de l’educació en valors, busquem millorar la
societat per mitjà de l’aplicació activa del mètode escolta i el nostre
compromís amb els valors de la Llei Escolta. En el nostre procés educatiu
entenem la naturalesa com una eina fonamental, per la qual cosa fomentem
la seua conservació i gaudi.

Mètode scout

CARTA FEV

Optem pel creixement espiritual com a base del desenvolupament
personal. Des del màxim respecte cap a altres religions i cultures triem
a Jesús de Natzaret com a model per a la vida personal i comunitària, i
som part activa d’una Església oberta i plural que, en continu moviment,
pretén la integració i la pràctica dels valors cristians en tots els àmbits de
la nostra vida.
Per açò, optem per una FEV oberta i amb sentit, on tots els membres juguem
un rol actiu en la construcció d’una societat més justa i solidària amb els
empobrits, en la que tots podem sentir-nos més feliços al “contribuir a fer
més feliços als altres”.
Aprovada a l´Assamblea FEV de l´1 d´Octubre del 2006
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II. Paraules clau de la Carta FEV.

III. Plantilla model de cartó.
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MODEL DE PERSONA

VALORS I DEFINICIONS

En la proposta educativa de la FEV (Programa de Joves, FEV, 2007, pàgines 10-11) presentem el
següent model de persona, pel qual apostem institucionalment:

DIÀLEG. Importància de tindre en compte que la meua individualitat es defineix pel fet que
hi ha un altre jo, un tu, al reconeixement del qual dec la meua existència moral i personal.
Disposició a comptar amb l’altre, a interpel·lar-nos mútuament, a ajudar-nos a créixer i a
viure. Mitjà i fi per a l’existència humana plena i feliç. Voluntat de voler arribar a acords, la
disposició a obrir espais de trobada. La capacitat de donar-li a l’altre l’opció de tindre quelcom
que aportar-nos.

•

Una persona que confia en l’ésser humà, que està convençuda que la persona pot superar
l’egoisme que li constreny per a passar a ser plena donació; que la persona pot ser protagonista
de la seua pròpia història i és capaç de construir el seu projecte de vida.

•

Una persona amb esperança. Esperança de qui creu que un altre món és possible, que un
món més just és possible. No una esperança ingènua, sinó l’esperança sensata i serena de qui
viu conscient de la realitat tràgica en què ens trobem, però que no abandona la utopia i la
voluntat de ser testimoni d’aquesta utopia, encara que mai arribe a veure-la en vida.

•

Una persona que dota de sentit i fonament la seua vida, que cultiva la seua dimensió
espiritual des d’una perspectiva oberta i no excloent, on el cristianisme es presenta com una
creença humanitzadora i plena, però on es dona cabuda a altres formes d’espiritualitat. Una
persona que, encara que sempre amb dubtes, sap cap on va i què és el que vol.

• Una persona que sent que viu en comunitat i es compromet profundament amb ella, des de

conviccions íntimes i no per mer activisme. Comunitat pròxima o llunyana, però on es produeix
la trobada amb l’altre i així es redescobreix a si mateix i redescobreix la grandesa de la vida.

• Una persona crítica, reflexiva i creativa, que fuig del pensament únic, que utilitza les

seues capacitats intel·lectuals per a estar perfectament ubicat en el món i per a afrontar la
vida des de nous i innovadors plantejaments des dels quals buscar la justícia i la felicitat.

• Una persona amb una profunda capacitat de sentir, d’indignar-se, d’apreciar els xicotets

detalls de la vida, de sentir-se afectat amb el patiment de l’altre i solidaritzar-se amb ell.

• Una persona en constant procés de construcció, que se sent com un ésser inacabat i, com

a tal, es pensa i es construeix contínuament, sempre en profunda interrelació amb l’altre.
Fruit d’aquesta convicció, estudia, reflexiona, investiga i treballa per a créixer i posar tots els
mitjans possibles per a aconseguir la justícia.

• Una persona valenta, amb caràcter i força per a lluitar per tot el que creu, que cultiva

aquesta energia alliberadora, que menysprea ser tebi i que és capaç de fer front als reptes.

•

Una persona que se sent ciutadà del món, amb una identitat intercultural, una identitat
col·lectiva, que es manté en unes arrels sòlides i clares, però que està oberta al món i a
l’intercanvi cultural.

•

Una persona buscadora de la pau i educada per a la pau, per a la convivència, que
positivitza el conflicte, que promou el diàleg i la resolució de les divergències amb l’ajuda de
la negociació, que busca la cooperació i no la competitivitat, que transforma les dificultats en
oportunitats de superació i de progrés personal.

• Una persona austera, amb una visió global del món des de criteris de sostenibilitat i

equilibri mediambiental. Que té l’austeritat com a forma de vida i critica els actuals models de
consum, de producció i d’organització econòmica...

• Una persona feliç amb els altres, amb la seua vida, amb les xicotetes coses, que assumeix

la senzillesa com a forma de vida i encara amb alegria els patiments que li toca viure...
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IV. Model de persona.

COMPROMÍS. Capacitat d’adherir-nos a una causa, grup, motiu, lluita… capacitat d’entregar
el nostre temps, esforç i convicció en eixa adhesió, i de viure-la com una entrega generosa
i irrenunciable i no com un lligam o una renúncia. Adhesió que sentim quan ens vinculem
fermament a aquelles causes o persones a qui ens ix de dins vincular-nos.
LLIBERTAT. Capacitat d’obrar sense coaccionar, com a capacitat d’optar per un camí de vida
plenificador, com mantenir la possibilitat de prendre, amb maduresa, l’alternativa minoritària.
És poder optar per una vida autèntica i marc de referència per a entendre i defendre el dret de
l’altre (dels altres) a cercar la seua autonomia.
HONESTEDAT. Sentir la mirada neta davant l’espill quan qui es posa davant és un mateix,
reconèixer-se amb autenticitat, saber qui és un mateix. Ser capaç de portar la coherència dels
pensaments als fets, de les paraules als actes.
ESPIRITUALITAT. La vida proposa moments i experiències que transcendeixen la vivència
quotidiana i es converteixen en instants d’eternitat, com quan ens preguntem el perquè del
sofriment dels xiquets i xiquetes o l’egoisme. Es tracta d’anar més enllà.
RESPECTE. Tenir veneració, estima i reconeixement per una persona o cosa. És un dels valors
morals més importants de l’ésser humà, ja que és fonamental per a aconseguir una interacció
social harmoniosa. Una de les premisses més importants del respecte és que per a ser respectat
és necessari saber o aprendre a respectar, a comprendre a l’altre, a valorar els seus interessos i
necessitats. En aquest sentit, el respecte ha de ser bidireccional i mutu, i nàixer d’un sentiment
de reciprocitat.
INQUIETUD. L’afany de descobrir la novetat d’un món vell, la capacitat de sorprendre’s i
meravellar-se, la sensació perenne de tindre alguna cosa de bo que aprendre, la curiositat com
un desig eternament insatisfet. La voluntat de voler saber sempre un poc més, de no donar per
acabat l’aprenentatge, de voler desenvolupar més i millor les pròpies capacitats.
JUSTÍCIA. Saber que les nostres accions més quotidianes contribueixen a construir un món
més o menys injust, conèixer quines conseqüències tenen els nostres gestos més aparentment
insignificants, com comprar roba, treballar, gaudir del nostre temps d’oci o agafar el cotxe.
Esforçar-nos per conèixer la situació dels éssers més desfavorits del planeta i lluitar des del
nostre xicotet lloc perquè els abusos sobre ells desapareguen.
AUSTERITAT. Ha sigut tradicionalment entesa com a sobrietat, absència d’adorns, frugalitat
i moderació; com una actitud vital que ens porta a refusar el consum i l’ús de l’innecessari per
a la vida. Una concepció que porta implícita la necessitat d’establir límits, que inclou en qui
la practica un “sentit dels límits”. Aquest és l’aspecte que més ens interessa de l’austeritat,
especialment en el nostre món basat en el consum de béns.

V. Valors i definicions.
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ELS NOSTRES OBJECTIUS PRIORITZATS
1r trimestre:

Accions:

2n trimestre:

Accions:

3r trimestre:

Accions:

Durant la ronda:

Accions:
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VI. Valors per a retallar i definicions.

VII. Model de fitxa objectius.
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Mentre el públic feia les seues conjectures, va anar introduint pedres en el pot
fins a omplir-lo. Després va preguntar: “Està ple?”. Tots van assentir. Llavors va
traure de davall de la taula un poal amb graveta, va posar part d’ella en el flascó i
el va agitar. Les pedretes van penetrar pels espais que deixaven les pedres grans.
L’expert va tornar a preguntar: “Està ple?”. Aquesta vegada, els assistents van
dubtar.
“Tal vegada no”, va dir un, i, tot seguit, el conferenciant va extraure una
bossa xicoteta d’arena i la va ficar dins del pot. “I ara?”, va inquirir. “No!”, va
exclamar el públic, i va prendre un pitxer d’aigua que va començar a abocar dins
del recipient. Aquest encara no desbordava.

És important?

Un expert en gestió del temps estava parlant en una conferència i va ficar a la
taula de la sala un pot de vidre i un muntó de pedres de la grandària d’un puny.
«Quantes pedres caben dins del pot?», va preguntar.

És urgent?

POT DE LES PRIORITATS

“No!”, va dir l’expert, i va concloure: “Si no poses les pedres grans al principi,
després ja no cabran”.
Troba les pedres grans en la teua vida, en el teu treball i programa en l’agenda
el veritablement important. Segur que la resta trobarà el seu lloc.
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VIII. Text pot de les prioritats.

Objectiu

En acabar la demostració, va preguntar: “Què acabe de demostrar?”. Un dels
assistents va respondre: “Que no importa com de plena que estiga la teua agenda;
si ho intentes, sempre pots fer que càpien més coses”.

IX. Urgent i important (taula doble entrada).
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Exemple de graella amb preguntes:
PREGUNTA 1: Amb quina companya o quin company prefereixes jugar?
A qui ha
votat:

MEMBRE 1

MEMBRE 2

MEMBRE 3

MEMBRE 4

MEMBRE 5

MEMBRE 6

MEMBRE 7

Persona que
ha respost:

X

MEMBRE 1

DIMENSIONS

MEMBRE 2

X

MEMBRE 3

X
X

MEMBRE 4
MEMBRE 5

PROGRESIÓ COMUNITARIA

MEMBRE 6

PROGRESIÓ PERSONAL

X
X

MEMBRE 7

OBJECTIUS PRIORITARIS

X

Exemple de diagrama: PREGUNTA 1: Amb quina companya o quin company prefereixes jugar?

SEGUIMENT I AVALUACIÓ
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X. Les cinc fases del PEB.

XI. Sociograma. Diagrama de resultats.
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NOM

ASPECTES POSITIUS
(A POTENCIAR)

ASPECTES NEGATIUS
(A TREBALLAR)

ROL EN EL QUAL
DESTACA
(LIDER, PASOTA, ETC.)

NIVELL DE
PARTICIPACIÓ O
IMPLICACIÓ EN LA
BRANCA
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XII. Ninot innocent.
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TANCANT CERCLES
Sempre cal saber quan s’acaba una etapa de la vida. Si insisteixes a romandre en ella més
enllà del temps necessari, perds l’alegria i el sentit de la resta. Tancant cercles, o tancant
portes, o tancant capítols, com li vulgues nomenar. El més important és poder tancar-los, i
deixar anar moments de la vida que es van clausurant.
S’ha acabat la teua feina?, S’ha acabat la teua relació?, Ja no vius més en aquella casa?,
Has de partir de viatge? La relació s’ha acabat? Pots passar-te molt de temps del teu present
“nedant” en els per què, en tornar el cassette i tractar d’entendre per què va succeir tal fet.
El desgast serà infinit, perquè en la vida, tu, jo, el teu amic, els teus fills, els teus germans,
tots i totes estem encaminats cap al tancament de capítols, girar pàgina, acabar amb etapes
o amb moments de la vida i anar cap endavant.
No podem estar en el present enyorant el passat. Ni tan sols demanant-nos per què. El que
ha succeït, ha succeït, i s’ha d’amollar, ens hem de desprendre. No podem ser xiquets eterns,
ni adolescents tardans, ni empleats d’empreses inexistents, ni tenir vincles amb qui no vol
estar vinculat a nosaltres. Els fets s’esdevenen i els hem de deixar partir!
Per això, de vegades és tan important destruir records, regalar presents, canviar de casa,
trencar papers, tirar documents, i vendre o regalar llibres.
Deixar anar, amollar, desprendre’s. En la vida ningú no juga amb les cartes marcades, i hem
d’aprendre a perdre i a guanyar. Hem de deixar partir, hem de girar pàgina, hem de viure
només allò que tenim al present…
El passat ja ha passat. No esperes que te’l tornen, no esperes que et reconeguen, no
esperes que alguna vegada se n’adonen de qui ets tu… Amolla el ressentiment. Encendre «el
teu televisor personal» per a donar-li i donar-li a l’assumpte, l’únic que aconseguiràs és fer-te
mal lentament, enverinar-te i amargar-te.
La vida és al davant, mai enrere. Si camines per la vida deixant “portes obertes” per si
al cas, mai podràs desprendre’t ni viure hui amb satisfacció. Festejos o amistats que no
clausuren?, Possibilitats de retornar? (a què?), Necessitat d’aclariments?, Paraules que no es
digueren?, Silencis que ho envaïren? Si pots enfrontar-los ja i ara, fes-ho, si no, deixa’ls anar,
tanca capítols. Digues-te a tu mateix que no, que no tornen. Però no per orgull ni supèrbia,
sinó, perquè tu ja no encaixes en aquell lloc, en aquell cor, en aquella habitació, en aquella
casa, en aquella oficina, en aquest ofici.
Tu ja no ets la mateixa persona que eres fa dos dies, fa tres mesos, fa un any. Per tant, no
hi ha res a què tornar.
Tanca la porta, gira la pàgina, tanca el cercle.
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XIII. Taula de seguiment de les educadores.

XIV. Text ceremonia comiat: Tancant cercles.
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QUE TINGUEM SORT
Si em dius adéu,
vull que el dia sigui net i clar,
que cap ocell
trenqui l’harmonia del seu cant.
Que tinguis sort
i que trobis el que t’ha mancat
en mi.
Si em dius “et vull”,
que el sol faci el dia molt més llarg,
i així, robar
temps al temps d’un rellotge aturat.
Que tinguem sort,
que trobem tot el que ens va mancar
ahir.
I així pren tot el fruit que et pugui donar
el camí que, a poc a poc, escrius per a demà.
Què demà mancarà el fruit de cada pas;
per això, malgrat la boira, cal caminar.
Si véns amb mi,
no demanis un camí planer,
ni estels d’argent,
ni un demà ple de promeses, sols
un poc de sort,
i que la vida ens doni un camí
ben llarg.
I així pren tot el fruit que et pugui donar
el camí que, a poc a poc, escrius per a demà.
Què demà mancarà el fruit de cada pas;
per això, malgrat la boira, cal caminar.
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XV. Cançó de comiat: ‘Que tinguem sort’.
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CreEquip

DINÀMIQUES PER AL PEA
Eines per traballar el Projecte Educatiu d´Agrupament
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http://scoutsfev.org/

