
EL MEU 
COMPROMÍS 

II 

Dimensió: 

De Sentit 

Necessitat: 

Desenvolupament 
personal 

 

•Compartir aspectes personals entre els membres del kraal.  

•Conèixer la implicació dels educadors. 

•Conèixer metes, interessos i coses que no agraden d'un mateix 
i dels altres.  

•Plantejar-se els motius de fer les coses. 

 

Objectius 

•Paper i llapis per a tots els participants. 

•Text de la Llei Escolta escrit en un pòster de manera que 
ocupe un lloc destacat en l'habitació. 

•Formes retallades en papers de colors. Un o dos per 
participant, col·locats sobre la taula. 

•Qüestionaris impresos per a cada u. 

 

Material 

 
 

Desenvolupament 

 
 
 
 
 
 
 

 
A l'iniciar la dinàmica, entregar a cada persona el qüestionari que es proposa en els materials 
complementaris o un altre adaptat a les necessitats del kraal. Els participants hauran de completar-
ho de manera individual. 
Fer una posada en comú perquè cadascú puga compartir els aspectes que considere de les seues 
llistes i els motius. Totes les persones poden aportar la seua opinió i punt de vista al que diuen la 
resta.  
Finalment, invitarem als participants a prendre una de les figures que s'hagen col·locat sobre la 
taula. En ella escriuran una de les activitats que els agradaria fer (col·locades en la segona llista del 
primer qüestionari) i els mitjans que posaran per a aconseguir eixe desig. Açò ha de ser un 
compromís personal per a començar a fer aquelles coses que els agraden i de moment no fan.  



 

•Esta dinàmica serveix per a què els educadors 
reflexionen sobre les coses que els agradaria fer i no 
fan per diferents motius, amb la finalitat de canviar 
alguns aspectes de la seua vida quotidiana i millorar així 
les seues motivacions i perspectives. A llarg termini, 
uns educadors més contents i a gust realitzaran una 
millor tasca educativa amb els xiquets de l’agrupament.  

Conclusions 

Material complementari 

•Fes una llista amb totes les coses que sols fer en el teu dia, en la teua setmana o els caps 
de setmana referents a l’agrupament escolta. És important que ho temporalitzes.  
•Fes una nova llista amb aquelles coses que deixes de fer i t'agradaria fer.  
•En la primera llista subratlla aquelles coses que t'agradaria compartir amb algú o que no 
volgueres continuar fent i explica la raó.  
•Classifica els ítems d'ambdós llistes col·locant: M'AGRADA, M'INTERESSA, M'IMPORTA o 
ESTIC OBLIGAT A FER-HO. 

 És necessari que cada un en la seua vida siga tan 
feliç com puga perquè si u és feliç, tindrà el poder de fer 
feliços a tots els que li rodegen”.  
     B.P. 


