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Un kraal és tan complex i està format per tants aspectes que pot semblar complicat arribar 
a identificar quin és l’eina idònia per millorar el seu funcionament. En la vida del kraal podem 
identificar quatre dimensions que es troben interrelacionades, s’influeixen i es complementen unes 
amb altres. No hi ha una dimensió més important que les altres, sinó que el bon funcionament del 
kraal depèn de l’equilibri entre les quatre.

En aquest llibret trobareu una breu explicació de les quatre dimensions i de les necessitats 
que s’engloben en cadascuna d’aquestes, perquè pugueu identificar amb major facilitat quin és 
l’aspecte a treballar dins del vostre kraal. Aquestes necessitats concretes, es relacionen amb 
aspectes conflictius que pot tenir un kraal o simplement amb alguna mancança que es vulgui 
millorar. 

Així doncs, us presentem un recopilatori de dinàmiques per treballar cada dimensió. És important 
aclarir que solament són propostes que han de ser adaptades a cada kraal, doncs cada equip 
de treball és diferent i es troba en un context o en un moment determinat, que comporta unes 
necessitats, mancances o situacions molt diverses.

Respon a tots els aspectes formatius i de metodologia 
escolta, és a dir, a les eines i habilitats que tenen els 
educadors per a realitzar la seua tasca educativa.

Són tots els aspectes que intervenen 
en la identitat de la persona i la seua 
vinculació amb l’agrupament i la tasca 
que desenvolupen. Són necessàries per a 
identificar, establir i estructurar els elements 
personals i grupals que configuren el kraal 
com a equip de treball.

Son els elements més pràctics que 
es refereixen a la organització i 
coordinació interna de les persones 
educadores i que poden fer més 
eficaços els esforços que realitzen.

Són tots els aspectes que 
intervenen en la relació personal 
que es dóna entre les persones 
educadores, els diferents rols i 
interaccions que repercuteixen de 
forma directa en el funcionament 
del kraal com a equip de treball.
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Valors d’un grupo
O
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Clarificar el seu sistema de valors personal.
Explorar els valors que es tenen en comú amb un grup.
Estudiar les diferències existents entre grups.
Començar a eliminar els diferents estereotips que tenen els 
membres dels grups.

Fulles de Treball dels Valors. ANNEX 1.
Paper i llapis per a cada participant.
Rotafulles, marcadors i cinta adhesiva per a cada participant.

Cada educadora de forma individual ha de fer una llista de la 
resta d’educadores que formen el kraal ordenant-los segons la 
implicació i compromís, de manera que els més implicats estiguen 
a dalt i els menys implicats en últim lloc. La mateixa persona 
també ha de situar-se en eixa llista.

Una vegada acabades les llistes individuals s’ha d’arribar a un 
consens entre tots i fer una llista general on quede reflectida la 
implicació i compromís de tots les educadores.

S’obri un torn de paraula perquè les persones que vulguen exposen 
la seua opinió i sentiments sobre el lloc en el qual estan situats.

Es formen tres subgrups en base a l’ordre de participació (les 
primeress tres o quatre persones de dalt, les tres o quatre del 
mig i les tres o quatre de baix). Cada grup ha d’emplenar per 
consens el “full de valors”.

Posada en comú de les decisions de cada grup. La persona di-
namitzadora ha d’escriure l’opinió de cada subgrup i motivar a 
una discussió sobre els resultats enfocant-los a la relació entre 
el sistema de valors i la participació. Açò ha de motivar a les 
persones menys implicades a replantejar-se la seua participació 
en el grup i el seu sistema de valors.

PART 1

PART 2

MATERIAL

NECESSITAT

Acord de criteris 
educatius 
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NECESSITAT

Pot de les prioritats
O

BJEC
T

IU
S

DESENVOLUPAMENT

Reflexionar sobre les prioritats de la vida; Entendre per què or-
denar les nostres prioritats és important en la vida.
En acabar la dinàmica ens adonarem d’una manera molt visual 
quines són les prioritats i quin lloc ocupen.
Entendre per què ordenar les nostres prioritats és important per 
al treball en el grup i veure quines són les coses que ens lleven 
temps.

Arroz.
Arena.
Piedras de diferentes tamaños.
Botella transparente.
Texto opcional. ANNEX 2.

Es donarà a cada participant una botella buida més la resta de 
materials i se li posarà un nom de les prioritats a l’arròs, arena, 
pedres per grandària... cadascuna de les persones emplenarà el 
pot i després explicaran en què volen posar els seus esforços 
i per què  per a ells açò és prioritari treballar, després hauran 
d’arribar a un consens i fer un pot de tot el kraal.

MATERIAL

NECESSITAT
Acord de criteris 

educatius 
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Simulació
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Recrear situacions més o menys típiques, que es donen en els agrupaments 
escoltes, per veure des d’una òptica més externa algunes inèrcies o 
tendències que podrien estar bloquejant el bon desenvolupament de 
tasques importants en l’equip de persones educadores.
Reflexionar sobre la realitat actual de l’agrupament posant-se en 
la postura d’una altra persona.
Replantejar els càrrecs en el grup i veure l’acceptació del kraal.

Papers de rols. ANNEX 3.

Anem a dur a terme la simulació d’un principi de ronda, fent els equips per a 
cada branca i redistribuirem els càrrecs. Cadascun dels participants tindrà un rol 
(en materials addicionals hi ha una proposta, però es poden adaptar en funció 
de la realitat de l’agrupament i les seues necessitats). Una de les persones serà 
la coordinadora de l’agrupament, i dirigirà l’inici de la reunió, proposant alguna 
metodologia per a la confecció dels nous kraals i per a l’elecció de la nova 
coordinadora (pot ser juntar-se per xicotets grups i fer propostes, que cada 
educador i educadora li diga, en privat, les seues preferències i que propose el 
coordinador…). La persona dinamitzadora els explica la situació del grup i els rols 
que han d’assignar.

Situació: Grup Scout Rebrotet --> Xiquets + Scouters     
      Colònia: 5 + 1
      Estol: 24 + 4
      Unitat d’Exploradors: 18 + 3
      Expedició: 12 + 2
      Companys :10 + 2

A partir de l’assignació de rols, cada participant desenvoluparà el seu. Durant la 
simulació els participants hauran de:
- Triar un nou coordinador o coordinadora de grup i fer una llista amb les 
característiques ideals que pensen que hauria de tenir.
- Repartir càrrecs i fer una llista de les característiques que hauria de tenir la 
persona que ocuparà cada càrrec (Dinamitzador, Tresorer, Secretari, treball per 
comitès…).

CONCLUSIONS:

Una vegada duta a terme la simulació, deixem els rols i responem entre tots els 
participants a aquestes preguntes:
• És fàcil definir les característiques que ha de tenir la persona que ocupe cada càrrec?
• És imprescindible i factible que totes les persones les tinguen?
• Em sent identificat o identificada amb algun càrrec? M’agrada?
L’última part de l’activitat consisteix en pensar de manera conjunta si la distribució dels 
càrrecs en el nostre agrupament és òptima segons les característiques i temps disponible 
de cada scouter. És important que en aquesta part de la dinàmica siga cada persona 
educadora el que opine sobre la seua pròpia situació, obrint el debat a tots posteriorment.

MATERIAL

NECESSITAT

PEA
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El meu compromís
NECESSITAT

PEA

OBJECTIUS
D

ESEN
V

O
LU
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M
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T

Conèixer el compromís del kraal

Paper i llapis per a tots els participants.
Text de la Llei Scout escrit en una cartolina de manera que ocupe un lloc destacat 
en el saló.
Flors o cors retallats en papers de colors. Un per participant, col·locats sobre la 
taula.
Qüestionaris impresos per a cadascun.

En iniciar la dinàmica, donar a cada scouter un paper amb el següent 
qüestionari:
• Fes una llista amb totes les coses que sols fer en el teu dia a dia, en la 
teua setmana, els caps de setmana.
• Fes una nova llista amb aquelles coses que t’agradaria fer.
• Classifica els ítems d’ambdues llistes col·locant: M’AGRADA, M’INTERESSA, 
M’IMPORTA, ESTIC OBLIGAT A FER-HO.

En la primera llista subratlla aquelles coses que no volgueres seguir fent.
En la segona llista, col·loca per què no les estàs fent encara.
Fer un plenari, en el qual cada scouter puga compartir algunes coses de les 
seues llistes, i el per què.

Després, lliurar un segon qüestionari:
• Per a quines coses tinc facilitat en la vida?
• Per a quines coses m’agradaria tindre facilitat?
• Què espere de mi?
• Què espere dels altres?

Aquesta vegada, ho compartirem en parelles, perquè puga ser més íntim.
Finalment, donarem aquest últim qüestionari:

• Segons el que he escrit en aquestes fulles, quina part de la meua Llei i la 
meua promesa no estic complint? Per què?
• Quin és el meu compromís per a resoldre açò?

Finalment, convidarem al kraal a prendre una de les figures que hi haja 
sobre la taula, i a que escriguen en elles una de les activitats col·locades 
en la segona llista del primer qüestionari, com a desafiament personal per a 
començar a fer aquelles coses que els agraden.

CONCLUSIÓ: Com a conclusió reflexió podem llegir la següent frase:
“És necessari que cadascú en la seua vida siga tan feliç com puga perquè 
si un és feliç, tindrà el poder de fer feliços a tots els que li envolten”. B.P.

MATERIAL
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La piràmide
OBJECTIUS

D
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Avaluar la realitat del Kraal i del grup.

Paper continu de grandària d’una porta amb una piràmide dibuixada i dividi-
da en quatre parts (cada tros serà per a una dimensió).
Post-its.

Es repartiran post-its entre tots els scouters del kraal. Es proposarà que escriguen 
les coses que s’haurien de millorar en el grup (exemple: falta de motivació, no hi 
ha relació amb els pares, les activitats que fem no tenen sentit...). 
Una vegada escrit els papers s’introduiran en una caixa. Es trauran els papers 
d’un en un i s’anirà comentat a quina dimensió pertanyen (observar els criteris a 
baix). Una vegada presa la decisió es col·locarà en la cúspide de la piràmide si 
es considera que és més important canviar-ho i en la base si no és tan prioritari 
el canvi.

DIMENSIÓ PEDAGÒGICA
Enriquiment d’activitats
La formació i renovació de l’educador
Avaluar per a millorar
Acords de criteris educatius
Projecte Educatiu d’Agrupament

DIMENSIÓ RELACIONAL
Bona comunicació
Coneixement entre persones educadores
Cohesió i confiança en el kraal
Resolució i aprendre dels conflictes
Relacions amb pares i mares
Relacions amb el Comitè i l’entitat Patrocinadora

DIMENSIÓ DE SENTIT
Compromís
Motivació de les persones educadores
Desenvolupament personal de la persona educadora
Visió de la unitat i visió grupal
Plantejar-se les tradicions

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

MATERIAL

NECESSITAT

Avaluar per a millorar
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Saquet d’accions

OBJECTIUS
D

ESEN
V
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M
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T

Amenitzar el cap de setmana de PEA, treballar i visi-
bilitzar d’una manera divertida les carències del kraal.

Paperets amb les accions redactades prèviament al PEA.
Caixeta o bossa per a barrejar-les.

En funció de les carències que presente nostre kraal (falta de comunicació 
dinamisme, assertivitat, participació…) elaborem unes accions que es 
repartiran a l’arribar al PEA i que hauran de dur-se a terme durant tot 
el cap de setmana. Aquestes carències pot recopilar-les la persona 
dinamitzadora del kraal a través d’una enquesta prèvia o pot fer-se una 
pluja d’idees entre tot el kraal. Segons els scouters que siguem, així com 
la durada del PEA, el dinamitzador de kraal, pot preparar unes accions 
per al dissabte i unes altres per al diumenge, o al final del dissabte tornar 
a repartir-les entre el kraal per al diumenge (podem intercalar accions 
més serioses amb accions més divertides).

Exemples d’accions:
• He de demanar sempre l’opinió d’almenys dues persones del kraal en 
cada punt del PEA.
• Cada vegada que algú done “gràcies” m’acostaré i li donaré una 
abraçada.
• Si hi ha alguna cosa que fer seré sempre la primera persona a oferir-
me voluntària.
• He d’inventar-me una cançó que parle sobre el PEA i cantar-la a tot 
el Kraal.
• Cada vegada que es genera un debat actuaré de persona mediadora.
• M’asseuré sempre al costat del scouter menys participatiu i li preguntaré 
i animaré per a que que participe.

Aquests són alguns exemples, les accions poden variar en funció del kraal 
que tinguem, de les carències que vulguem treballar, els reptes que ens 
hagem  proposat o simplement les ganes que tinguem de jugar.

CONCLUSIÓ: en acabar el cap de setmana cada persona pot comentar 
l’acció o accions que li ha tocat i identificar-les amb una carència 
concreta del kraal. Així, s’aniran veient cadascuna d’elles i podem fer 
algunes altres propostes per a treballar-les. Des d’accions tan senzilles 
com les dutes a terme durant el cap de setmana, fins a accions a llarg 
termini, en funció de cada carència.

MATERIAL

NECESSITAT
Identificació de 

carències
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El molí

OBJECTIUS

D
ESEN
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Generar un ambient divertit en el kraal, conèixer-se i/o 
demostrar  quant saps de la resta del teu bkraal.

Dau de colors o ruleta amb colors.

Aquesta dinàmica pot realitzar-se de dues maneres en funció del nivell 
de coneixement i relació del kraal. Si és un kraal nou que no es coneix 
massa, començarem la dinàmica realitzant la “cita exprés”. Dividits en dos 
cercles concèntrics, cada parella enfrontada té 30 segons per a explicar-se 
la vida. Passats els 30 segons, el cercle exterior girarà cap a la dreta i 
segueixen la mateixa dinàmica fins que s’ha completat la volta sencera. 
A continuació, seguirem amb la següent part de la dinàmica (si no es 
realitza l’anterior, començarem directament per aquesta part).

Dividits en quatre equips, els participants se situen en forma de creu com 
les aspes d’un molí, enfrontats entre si (en fila d’un). La primera persona 
de la fila (d’un equip a l’atzar) tira un dau amb diferents categories 
assignades a colors (personal, professional, acadèmica, familiar, atrevida i 
tria tu). Segons la categoria que isca, ha de formular una pregunta sobre 
si mateixa a qualsevol dels altres tres participants (els primers de les altres 
files). La persona a qui pregunta, ha de respondre. Si encerta, el que ha 
preguntat es canvia al seu equip. Si falla, és el que respon el que es 
canvia a l’altre equip. L’equip que es quede sense participants, perd. Cada 
torn que algú pregunte es col·loca al final de la fila. 

Exemples: tinc alguna cicatriu?, quin és el meu animal preferit? Què 
m’agrada fer quan no hi ha ningú a casa? Com es diu la meua iaia?...

CONCLUSIÓ: en acabar es pot comentar com a conclusió que les persones 
que més preguntes han encertat, o les preguntes que més ens han sorprès 
i no coneixíem la seua resposta…etc. 

MATERIAL

NECESSITAT
Coneixement 
del kraal
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L’intercanvi d’un secret

OBJECTIUS
D

ESEN
V

O
LU

PA
M

EN
T

Treballar la comunicació entre els membres del 
kraal i millorar l’empatia i assertivitat.

Paper i llapis.

Es reparteix una fulla a cada scouter, en ella hauran d’escriure les 
dificultats que senten per a relacionar-se (en ocasions) amb els altres 
membres del kraal, alguna cosa que no li agradaria explicar a la resta 
(la idea és que no se sàpiga qui ha escrit cada paper, així que millor 
fer-ho en privat i intentant canviar la lletra un poc). Totes les persones 
dobleguen la fulla de la mateixa manera i es barregen tots els papers, 
repartint de nou una a cada scouter. (Podem escriure més d’una dificultad/
paper per persona perquè hi haja més varietat i menys possibilitats de 
saber qui és qui, sobretot si el grup és xicotet). Cada scouter assumirà la 
dificultat que li ha tocat en el paper com si fóra seua i l’explicarà a la 
resta del kraal com si fóra el seu propi conflicte i els demanarà consell 
o ajuda (cal esforçar-se per ficar-se en el paper). En acabar d’explicar-
ho aqueixa persona haurà d’oferir algunes possibles solucions a la seua 
dificultat, coses que pot haver pensat per a solucionar aquesta situació. 
Així un a un ho aniran fent tots els membres del kraal i entre tots ho 
anirem comentant buscant possibles solucions.

Hem de respectar la privacitat de cada persona i no preguntar després 
qui ha posat cada conflicte o cada dificultat, encara que sí podem 
debatre sobre possibles temes que sorgisquen si hi ha motiu, però sense 
preguntar sobre l’assumpte i per descomptat sense “atacar a la persona 
en qüestió”.

CONCLUSIÓ: Al final de l’activitat ens farem aquestes preguntes 
individualment o a nivell grupal, segons com haja funcionat la dinàmica.

• Com et vas sentir en descriure el teu conflicte?
• Com et vas sentir en explicar el conflicte d’un altre?
• Com et vas sentir quan el teu conflicte va ser explicat per un altre?
• Al teu entendre, l’altre va comprendre el teu conflicte? Va aconseguir 

posar-se en la situació?
• Vas sentir que comprenies el conflicte de les altres persones?
• Com et vas sentir en relació amb els altres membres del grup?
• Van canviar els teus sentiments en relació amb els altres, com a 

conseqüència d’aquest exercici?

MATERIAL

NECESSITAT

Comunicació
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Paperets sincers

OBJECTIUS

DESENVOLUPAMENT

Fomentar la comunicació i assertivitat entre els 
membres del kraal.

Document adjunt. ANNEX 4.

Cada scouter tindrà una fulla amb diferents raons per les quals pertanyem a 
un grup scout (positives, negatives i neutres). Haurà de posar individualment 
a cada membre del kraal una d’aquestes raons (o més, màxim tres) i 
explicar a la resta el perquè. Podem fer un mural amb els noms dels 
scouters i que vagen eixint individualment a pegar aquestes raons en cada 
nom. També es poden afegir accions que no existisquen en el document 
adjunt. 

CONCLUSIÓ: després de generar un ambient sincer i d’assertivitat, és el 
moment de parlar amb aquelles persones que no estan complint amb el 
seu compromís o disponibilitat o tot el contrari.

MATERIAL

NECESSITAT
Comunicació i 

aseritivtat
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Polseres de colors

OBJECTIUSFacilitar i promoure les bones relacions entre el 
kraal.

Trossos de llana de colors diferent.

Paper/cartell amb la llegenda de cada color amb la seua frase 
corresponent. ANNEX 5.

Cada scouter tindrà diferents trossos de llana de diferents colors, cada 
color representa una frase que hem de completar. Podem enfocar 
aquestes accions cap al pròxim campament, cap al final del curs o més 
a nivell general d’una ronda. Cada persona anirà posant les diferents 
polseres als membres del kraal i dient-li les seues raons per a fer-ho i què 
representen. Les frases es poden adaptar al kraal o a la situació concreta 
en la qual es vaja a treballar.

CONCLUSIÓ: en acabar, totes la persones del kraal hauran expressat 
els seus pensaments i sentiments, i s’hauran sincerat amb altres persones, 
generant així un ambient sincer i còmode. Aquesta dinàmica pot ajudar en 
la posterior resolució d’un conflicte o com a tancament d’un campament, 
per a deixar-nos un bon sabor de boca. 

MATERIAL

NECESSITAT
Sinceritat i 
cohesió

DESENVOLUPAMENT
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Realment em coneixes?

OBJECTIUS

D
ESEN

V
O

LU
PA

M
EN

T

Saber identificar les nostres fortaleses i debilitats. 
Comunicar de manera assertiva. Potenciar l’empatia 
al Kraal.

Un boli per cada participant.  
Un post-it per participant.  
Una fotografia de cada participant.  
Un mural o paper continu.

La persona dinamitzadora de Kraal introduirà la dinàmica dient que es 
va a fer un treball autocrític, on haurem de remarcar 3 fortaleses i 3 
debilitats de la resta de companys que participen a la dinàmica.

Per a emprar un ordre deurem asseure en cercle i començant per la dreta 
cada participant deurà anotar en un post-it les fortaleses i debilitats del 
scouter que tinga a la dreta i així successivament. Finalment, cadascun 
posarà 3 fortaleses i 3 debilitats d’ell mateix.

Una vegada emplenat cada post-it de cada company, la persona 
dinamitzadora haurà preparat en un mural una fotografia (o el nom, 
almenys) de cada company, baix de la qual (o del nom) es pegaran 
tots els post-its. 

Per a preservar l’anonimat, als post-its no es posarà el nom del scouter 
que ens ha avaluat, només les 3 fortaleses i les 3 debilitats.

Per últim, cada persona podrà veure l’opinió que té sobre ella mateixa i 
l’opinió que tenen d’ell els companys.

Per a acabar la persona dinamitzadora de haurà de fer un xicotet anàlisi 
personal per a determinar quins deurien ser els aspectes que ha de 
millorar i recolzar els aspectes positius.

CONCLUSIÓ: amb aquesta dinàmica podrem establir de manera clara 
quina és l’opinió que es té dels companys i comanyes i quins són els 
aspectes que podem millorar per a ser més complet.

MATERIAL

NECESSITAT
Desenvolupament 
personal i grupal

MATERIAL
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Recordes qui ets?

OBJECTIUS
D

ESEN
V

O
LU

PA
M

EN
T

Fomentar la pertinença a l’agrupament. Recordar 
les arrels que ens lliguen a l’escoltisme.

Paper i bolígrafs per cada participant.

Mural amb forma d’arbre.

La persona dinamitzadora de Kraal prepararà un mural amb un dibuix d’un 
arbre on quede clar la soca i la copa de l’arbre.

A la copa de l’arbre col·locarà una fotografia d’una Flor de Lis o de 
Baden Powell. 

Tot seguit el dinamitzador de kraal, posarà un vídeo per a la resta 
del Kraal (https://www.youtube.com/watch?v=NXXrD1YuPdI), on es visiona 
l’escena d’El Rei Lleó on Simba veu a son pare i li fa un discurs sobre les 
arrels de Simba. Una vegada s’acabe, la persona dinamitzadora de kraal 
proposarà una pregunta oberta per a la resta dels scouters els quals 
hauran de reflexionar sobre un paper.

La pregunta és: “Com he arribat ací? (a l’escoltisme).” El que es pretén 
és que els Scouters recorden quines van ser les motivacions per les quals 
es van endinsar al món de l’escoltisme.

Una vegada hagen acabat d’escriure tots, se’ls explicarà que l’arbre 
representa l’ascensió al idealisme pur de l’escoltisme, al súmmum de 
l’escoltisme. La soca de l’arbre serà els inicis a l’escoltisme i la copa (on 
està situada la fotografia de Baden Powell o la Flor de Lis) representa 
ser el Scouter ideal. Deuran col·locar la seua fulla on ells pensen que han 
arribat, des del seu origen a l’escoltisme fins el punt on estan ara mateix. 

CONCLUSIÓ: amb aquesta dinàmica podrem retornar a les raons per les 
quals ens hem desviscut per l’agrupament, i tornar a sentir l’adrenalina 
dels primers dies, anhelar i reconstruir els nostres millors moments, i amb 
l’arbre podrem representar quines han sigut les nostres aspiracions escoltes 
i on ens trobem en el nostre camí escolta.

MATERIAL

NECESSITAT
Retrobar sentiments 
abocats a l’oblit

https://www.youtube.com/watch?v=NXXrD1YuPdI
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Què és el nostre agrupament?

OBJECTIUS

D
ESEN

V
O

LU
PA

M
EN

T

Reflexionar sobre la identitat del nostre agrupament. 
Identificar les costums i tradicions que es practiquen 
a l’agrupament. Plantejar millores o noves costums 
a l’agrupament.

Una fulla i un bolígraf per al Dinamitzador de Kraal.

Una cartolina A3.

Per a aquesta dinàmica, la persona dinamitzadora de Kraal deurà preparar 
un llistat amb el nom de totes les tradicions i costums que es practiquen 
a l’agrupament.

Començant pel PEA fins al campament d’estiu, per exemple: paelles de 
l’agrupament, acampada d’aniversari, pas de branca, compromisos, etc.
Una vegada estiga llegida la llista s’obrirà una ronda per a afegir alguna 
que el propi Dinamitzador s’haja oblidat.

Quan es tinga la llista definitiva i per a agilitzar el treball es crearan 
comissions de treball on per equips de diversos Scouters tindran que parlar 
sobre les costums i tradicions que els haja tocat i debatre si s’adapten a 
la realitat de l’agrupament, si han quedat desfasades o de quina manera 
es poden readaptar a l’agrupament. D’altra banda poden elaborar una 
llista amb noves costums.

Quan tots els equips hagen debatut sobre les costums i tradicions que els 
haja tocat es tornarà a reunir tot el Kraal i cada equip deurà explicar 
quines tenien i què han proposat per a millorar-les. Tot seguit el Kraal 
acceptarà, o no, aquestes millores i entre tots es construirà el què 
determinarà la identitat de l’agrupament.

Per últim en una cartolina de gran tamany (A3 o més) s’escriuran totes 
les costums i tradicions que formaran part de l’agrupament per a poder 
consultar-les i dur-les a terme.

CONCLUSIÓ: amb aquesta dinàmica es pretén crear un nou punt de 
partida per a reconstruir la identitat de l’agrupament i que recolze totes 
les opinions dels seus integrants, per a que cada membre del Kraal es 
vega reconegut en el si del seu agrupament.

MATERIAL

NECESSITAT
Revisar l’estructura 

interna de l’agrupament

MATERIAL
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Face 2 face

OBJECTIUS
D

ESEN
V

O
LU

PA
M

EN
T

Conèixer les inquietuds de la resta del Kraal. Establir 
llaços amb els companys de Kraal. Ser capaços de 
sincerar-se amb els companys. Conèixer els trets 
d’identitat dels companys de Kraal.

Targetes individuals.

Un bolígraf per participant.

Safes.

En primer lloc es farà una llista de tots els membres que participen en la dinàmica.
Tot seguit dividirem en dos grups, per exemple: som 14 Scouters, dos grups. Grup A: 7 
Scouters, Grup B: 7 Scouters.
Una vegada disposats els dos grups se’ls explicarà que disposen de tres “bombos” (safes) 
on tindran, per ordre, un lloc on deurà anar, una pregunta que haurà de contestar a qui li 
toque i per últim la pregunta que hauran de contestar.
Els llocs es decidiran en el moment en el que coneguem degudament l’emplaçament. Les 
possibles preguntes són:
• Què creus que podria fer ... per a millorar com Scouter.
• Descriu el tipus de relació que tens amb ... i què pots fer per a millorar-la.
• Digues 3 aptituds i 3 defectes de ...
• Explica a ... per què vols continuar una Ronda més.
• Digues 5 objectius que deuria fer ... per a treballar millor amb la seua branca.
• Sigues sincera amb ... Què canviaries d’eixa persona en general?
• Explica a ... Per què vas entrar als Scouts? Ara que estàs dins què penses?
Amb aquestes preguntes, primerament es farà una roda on cada persona del grup A
deurà interactuar amb cada persona del grup B, per això hi han 7 preguntes i 7 llocs on 
anar. (La quantitat de preguntes varia segons la quantitat de Scouters hi haja en cada grup).
Cada integrant del grup A traurà una bola de cada “bombo”, per exemple: Nando agafa 
una bola que posa Terrassa, altra que posa la pregunta que ha de contestar i per últim 
a quina persona li ho ha de dir. Cada persona tindrà 4 min per a contestar la pregunta, 
quan la primera persona acaba de contestar la pregunta, serà l’altra persona qui li conteste 
la mateixa pregunta. Quan ho hagen fet hauran de tornar al lloc on estan els “bombos”. 
Després cada persona del grup A tornarà a fer el mateix procediment fins que hagen 
interactuat amb totes les persones del grup B.

Una vegada hagen interactuat els dos grups entre ells, es dividiran cada grup en dos 
subgrups, quedant:
Grup A
 Sub-Grup 1
 Sub-Grup 2
Grup B
 Sub-Grup 1
 Sub-Grup 2

El procediment serà el mateix, ara una persona del Grup A i Sub-Grup 1 agafarà un nom 
del Sub-Grup 2 i així successivament.
Quan totes hagen interactuat s’acabarà la dinàmica.

CONCLUSIÓ: amb aquesta dinàmica es pretén establir llaços comunicatius entre tot el Kraal 
ja que per afinitat o preferència s’acaben fent grupets dins dels Kraals i d’aquesta manera 
permets que tots puguen interactuar amb totes, ara bé, sempre sota la premissa de la 
sinceritat i de la comunicació empàtica i assertiva. 

MATERIAL

NECESSITAT

Salut del Kraal
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L’educador i educadora ideal

OBJECTIUS

D
ESEN

V
O

LU
PA

M
EN

T

Identificar de forma personal els aspectes que cada 
persona educadora aporta a l’agrupament i en 
quins aspectes podria millorar. Crear la referència 
d’un educador i educadora ideal.

Paper continu.
Retoladors.
Papers amb una silueta impresa

Es dibuixa la silueta d’una persona del kraal en paper continu a grandària 
natural. A continuació, tot el kraal fa una pluja d’idees sobre quines són 
les característiques que hauria de tindre la “persona educadora ideal”, 
escrivint-les a l’interior de la silueta. Es genera així el perfil de l’educador 
ideal per a un determinat kraal.

Es reparteix un full amb la silueta d’una persona a cada scouter. 
Individualment, han d’analitzar-se i apuntar quines són les característiques 
que han posat en la silueta i que ells creuen tindre com a persona 
educadora.

Es posen en comú, una a una, les característiques que s’ha posat cada 
persona perquè la resta del kraal puga valorar i aportar altres aspectes.

Quan totes han comentat les seues característiques, es fa una reflexió/
comparació entre les característiques que han posat en la persona 
educadora ideal i les que s’han posat a elles mateixes, veient quins 
aspectes podrien millorar. Així, redacten un compromís a nivell personal.

El compromís ha de ser elaborat i no un llistat de característiques, per 
a què tinga un major sentit. Per acabar, ho expliquen i col·loquen en la 
paret.
És important que quede tot ben reflectit: scouter ideal, les coses que té 
cada persona i allò que es compromet a millorar, per a acostar-se a 
eixe ideal creat entre totes.

CONCLUSIÓ: després d’un temps, és important reprendre estos compromisos 
i valorar els canvis que s’han donat a forma de reforç positiu.

MATERIAL

NECESSITAT

Compromís
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L’ordre de les edats
D

ESEN
V

O
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PA
M
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Calendari anual (per a apuntar l’aniversari 
dels participants al finalitzar la dinàmica). 
Consigna de partida: No parlar durant el 
joc...

Es pot fer també amb cadires, per 
a arribar d’un lloc a un altre sense 
parlar o amb fulls de periòdic. 

És un joc cooperatiu i de coneixement. Es tracta d’ordenar-se per edats 
sense parlar. Totes en fila, adquireixen el compromís de no parlar mentre 
dure el joc, només poden fer senyals. L’objectiu del grup és ordenar-se 
per dates de naixement per orde descendent, de major a menor, però 
sense parlar. Al final es contrasta l’orde aconseguit sense parlar amb les 
dates reals.

CONCLUSIONS:
• Quina ha sigut l’actitud del grup? (totes hem participat igual, era molt 
difícil entendre’s, no hi havia orde...).

• Alguna persona ha fet la funció de coordinadora? En cas negatiu: 
Haguera facilitat l’ordenació que algú l’haguera coordinat? 

• Veiem alguna similitud entre el joc i el kraal? 

• Amb este joc podem conèixer millor al grup amb què estem treballant, 
coneixerem aquelles persones més tímides i als que no tenen cap 
problema a l’hora de parlar davant d’altres persones.  

MATERIAL VARIACIONS

NECESSITAT
Coordinació i 

treball en equip.

El coneixement dels membres d’un agrupament.
L’expressió corporal.
La cooperació d’equip.
Reflexionar sobre la importància de la participació i la coordinació.
Parlar sobre la importància de treballar tots a una i no per 
branques independents.

O
BJEC

T
IU

S
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Buscant líders
D

ESEN
V
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Una cadira per participant. L’acomodament no importa ja que tal volta 
hauran de canviar de lloc. 

Se’ls indica als participants que són, a partir d‘aquest moment, una 
empresa, i que la persona que dirigeix la dinàmica (moderadora) serà 
el client. Totes han de participar en la dinàmica. Després se’ls donen les 
instruccions següents:

Instruccions: “Cada una es troba asseguda en una cadira, la meua petició 
com a client és que tots canvieu de lloc en menys de 2 segons”.
Una vegada havent observat la reacció del grup, es pot preguntar si 
tenen algun dubte. La persona moderadora pot dir que poden moure les 
cadires, NOMÉS EN EL CAS QUE ELS PREGUNTE.

S’haurà d’utilitzar un cronòmetre per a mesurar el temps. En el cas que 
el grup ho sol·licite, se li pot atorgar UN minut cada vegada que inicien 
un intent de diàleg perquè puguen posar-se d’acord. És important que 
en cada intent, se’ls demane als participants que pensen en com poden 
aconseguir-ho i com millorar els seus resultats.

És interessant el veure com al grup comencen a sorgir líders que pretendran 
organitzar-los a tots per a aconseguir el resultat.

L’exercici s’ha de repetir fins a aconseguir que els participants aconseguisquen 
fer-ho en menys de dos segons. Inclús se’ls pot demanar que milloren el 
resultat a pesar d’haver aconseguit l’exercici en el temps indicat.

CONCLUSIONS:
• Té alguna similitud la dinàmica amb el nostre agrupament? 
• Durant els diferents intents d’acontentar al client ha canviat l’actitud dels 
participants? 
• Si un de nosaltres no s’assabenta o no col·labora, és possible complir 
l’objectiu?

MATERIAL

NECESSITAT
Coordinació i 

treball en equip

Mostrar la importància de treballar en equip.
Conscienciar als participants sobre el problema del diàleg i la 
bona comunicació.
Reflexionar sobre la importància de posar en comú els valors i 
actuar tots en la mateixa direcció.
Observar la capacitat de lideratge dels participants.

O
BJEC

T
IU

S



25

El naufragi
D
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V
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L’ambientació de la dinàmica és la següent: imagineu que vos trobeu en un 
naufragi. Amb dificultats, heu aconseguit arribar a una illa on haureu de passar tres 
anys de la vostra vida, sense eixir d’allí. Viureu en estes condicions: ocupareu un 
espai físic quadrat. La mesura de l’espai és de vint quilòmetres quadrats i està 
repartit de la manera següent:
1⁄4 és un llac amb peixos;
1⁄4 és una terra de cultiu;
1⁄4 és un bosc salvatge;
1⁄4 és un terreny sense cultivar.
La climatologia és estival, amb una temperatura constant de 30º durant el dia i 
20º durant la nit. Només plou 30 dies a l’any. Les úniques persones amb les quals 
us relacionareu durant la vostra estada en l’illa seran els membres del grup. Entre 
totes les persones del grup podeu rescatar 3 objectes dels 36 que hi ha en el 
vaixell. Si el grup és molt nombrós convé dividir-los en xicotets grups perquè la 
participació siga major.
CONCLUSIONS: 
Una vegada acabada la presa de decisions serà importantíssim analitzar com ha 
succeït. Hi haurà qui haja respectat les opinions d’altres persones, però segur que 
hi ha també qui s’haja imposat amb la seua opinió sense deixar molt d’espai a 
altres diferents. Més que jutjar es tracta d’escoltar, obrir un espai al debat. Com 
més organitzat siga el debat, més oportunitat de parlar tindran aquelles persones 
que normalment guarden silenci en estos moments.

MATERIAL

NECESSITAT
Reunions eficaces i 
presa de decisions

Conèixer les opinions de les persones educadores.
Presa de decisions.
Cooperació.
Tolerància.
Comunicació.
Rols dels participants (persona activa, coordinadora, dictadora, 
graciosa...)

O
BJEC

T
IU

S

Una fotocopia per a cada grup amb: condicions de vida i llistat 
de material a elegir. ANNEX 6. 
Un boli per grup.  
Temes a reflexionar. ANNEX 7.
Opcional: Models de rols.
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Puzle
D
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Una cartolina amb el dibuix de l’escut de l’agrupament que s’ha de retallar 
en tantes peces de puzle com persones hi han al kraal. Les peces han de 
ser de la mateixa mida.

Es reparteix a cada persona una peça del puzle i se li demana que 
escriga en ella una o diverses coses que aporta al funcionament de 
l’agrupament. Cal destacar que no parlem del funcionament de les 
branques sinó del treball global de l’agrupament.

Es munta el puzle entre tots per la part escrita i cada persona explica i 
raona, si és amb exemples millor, allò que ha escrit en la peça. Les altres 
persones poden aportar el que consideren.

Se li dona la volta al puzle i apareix l’escut de l’agrupament.

CONCLUSIONS:
Es reflexiona de forma conjunta sobre els aspectes següents:
• L’agrupament el formen tots els educadors. 
• Cada persona té coses diferents que aportar al funcionament de 
l’agrupament.
• Si es junten les forces i capacitats de cada persona, s’obté un resultat 
grupal més potent i més fort.

MATERIAL

NECESSITAT
Definició i 

repartiment de tasques.

Fomentar la visió d’agrupament.
Identificar les potencialitats de cada persona a l’hora de contribuir 
al treball grupal.
Conèixer com “el tot és més que la suma de les seues parts”.

O
BJEC

T
IU

S
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Cap on anem?
D
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Dividits en dos xicotets grups, el kraal analitzarà la realitat del grup de la següent 
manera: en un full A3 o cartolina hauran de dibuixar un campament pel qual  
travessa un camí. Pensant en totes les persones educadores de l’agrupament, 
hauran de dibuixar a tots els membres del kraal segons els vegen.

Per exemple: si una d’elles està en procés d’eixida i va a la seua bola, podran 
dibuixar-la al final del camí, fora del campament sol, escoltant música; o si una 
d’elles es troba en fase de desenvolupament i és molt sociable o és la més 
atenta amb la resta podran fer-ho dins del campament amb molta gent; o si 
es el típic súper animalista, rodejat de molts animals en la seua part del camí. 
Es recomana dividir el dibuix en les cinc fases de l’educador (definició i preparació, 
incorporació, desenvolupament, maduresa, reconeixement i desvinculació). 

Quan estiguen tots dibuixats, es posarà en comú per a veure quants scouters 
tenim a cada fase i, en cas de que haja alguna cosa errònia quant a la situació, 
es parlarà.

Després, cada persona posarà una enganxina amb el seu nom dins de la fase 
cap a on pensa que va el seu recorregut i ho explicarà, és a dir, si un està a la 
fase de desenvolupament però l’any que ve es deixa l’agrupament perquè se’n 
va a viure fora, posarà el seu nom més enllà del campament i de la última fase.

CONCLUSIÓ:

• Quantes persones teniu en cada fase?
• Penseu que teniu suficientment gent per a la ronda que ve?
• Totes les persones esteu repartides en totes les fases o hi ha massa gent 

d’una concreta i està buida un altra?

NECESSITAT
Previssió d’scouters a curt 

i llarg termini

Ser conscients de la realitat del kraal.
Veure gràficament el futur del kraal en quant a nombre de 
persones educadores.
Poder establir la necessitat d’aconseguir scouters, o no, per al 
futur.
Reflexionar sobre la situació del kraal i les relacions interpersonals.

O
BJEC

T
IU

S

Una cartolina gran per cada grup.
Pintures.
Paperets amb els noms de les perso-
nes educadores

• Es pot afegir al dibuix elements que 
representen coses útils per a la ronda 
pròxima, com títols de formació que 
tingueu, intencions de fer-ne, etc.
• També es pot utilitzar ninots fets amb 
anterioritat i no tindre que dibuixar. 

MATERIAL VARIACIONS
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ANNEXES
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ANNEX 1

FULL DE TREBALL
FULL DE TREBALL DELS VALORS D’UN GRUP EN CREIXEMENT

INSTRUCCIONS

Poseu una X en aquells valors que corresponen als vostres i una creu en aquells que 
rebutgeu personalment. A continuació, ordeneu els tres valors que són més importants 
per a vosaltres de la següent manera: 1, al costat del valor que és més important; 
2 per al següent valor i així successivament. Seguiu el mateix procediment per als 
valors que rebutgeu en forma més forta, posant 1 al costat del que més rebutgeu i 

així successivament.

ÉS MOLT VALUÓS SER UNA PERSONA

Activa Investigadora Sensible

Ambiciosa Bona Espontània

Conscient Millor Coherent

Empàtica Honesta Segura

Previnguda Manipuladora Culta

Competent Lleial Tolerant

Creativa Sincera Confident

Crítica Treballadora Única

Diferent Organizada Tendra

Considerada Arriscada Intel·ligent
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ANNEX 2

TEXT OPCIONAL:

Un expert en gestió del temps que estava donant una conferència va 
posar sobre la taula de la sala un pot de vidre i un munt de pedres 
de la grandària d’un puny. “Quantes pedres caben en el pot?”, va 
preguntar.

Mentre el públic feia les seues conjectures, va anar introduint pedres 
en el pot fins a omplir-ho. Després va preguntar: “Està ple?”. Tots van 
assentir. Llavors va traure de sota la taula un poal amb graveta, va 
posar part d’ella en el pot i ho 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 
un saquet 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.

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

“No!”, va reposar 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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ANNEX 3

MATERIAL COMPLEMENTARI. PROPOSTA DE ROLS

COORDINADORA DE L’AGRUPAMENT SORTINT: Dirigeix la reunió. No vol 
que hi haja problemes i tendeix a evitar els conflictes. Té preferència 
cap a l’aspirant a coordinador pertanyent al kraal de tropa, per 
afinitat personal i perquè ja li va llevar el càrrec fa tres anys, per la 
qual cosa pensa que és el seu moment. De totes maneres, sap que 
només vol ser-ho per a figurar, i que no és la millor opció.
EDUCADOR. D’EXPLORADORS ASPIRANT A COORDINADOR: És un 
antic, porta “la tira” d’anys en l’agrupament i mai ha aconseguit ser 
coordinador, sent rebutjat pel kraal en dues ocasions. Ara veu la seua 
oportunitat, encara que sap que no connecta massa amb el kraal, 
sobretot amb els seus companys d’aquest últim any en Exploradors. 
Sent que ser coordinador de grup és el colofó de la seua progressió 
personal dins del grup.

EDUCADOR D’EXPEDICIÓ ASPIRANT A COORDINADOR: Porta 4 anys en 
l’agrupament 2 en el kraal de llops i 2 en el d’expedició. Aquest últim 
any ha anat agafant protagonisme en les reunions de kraal, i en el seu 
cap té clar quin projecte vol per al grup, projecte que comparteix 
amb la resta del kraal i comitè sempre que pot. Alguns educadors el 
veuen massa pedant quan parla del seu projecte per al grup.

EDUCADORA DE COMPANYS: Porta molts anys en l’agrupament, sempre 
en Companys, i ja no té ganes. Està cremada. No li ve de gust seguir, 
però sent que sense ella la branca no funcionaria. En principi, es vol 
deixar el grup, però si el kraal li ho demana, es queda. Li agrada 
fer-se de pregar. Si el kraal li ho demanara, es posaria fins i tot de 
cap de grup. Sap del “rotllet” del seu company de kraal de branca, 
Paco, amb una companya de ruta. 

EDUCADORA DE COMPANYS: Té poc temps, per això el kraal va 
decidir posar-lo en la ruta (com pràcticament no necessiten scouter…). 
Pel seu treball i perquè té les ganes justes, no participa molt ni en 
els kraals ni en la branca. Insisteix molt en què no hi hagen “mals 
rotllos”, ja que el poc temps que passa en el grup vol que siga el 
més agradable possible. Pensa que el temps arreglarà els problemes 
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que hi haja. No vol treure a la llum els conflictes. Ha tingut un “rotllet” 
amb una companya de ruta, i açò li motiva a seguir en eixa branca, 
però això només ho sap el seu companya de branca.

EDUCADORA D’EXPEDICIÓ: És un veterà. Ha sigut company de Salva 
durant aquest últim any, i el recolza. De totes maneres, li fot que si 
és coordinador de grup ja no vagen a seguir treballant junts en la 
branca, ja que han tingut molt bon “feeling”. Per a la confecció del 
nou kraal, vol seguir en l’expedició i NO VOL ESTAR AMB NOUS. Vol 
estar amb algú amb experiència, que no es veja obligat a tirar dels 
xavals i del seu company de kraal.

EDUCADORA D’EXPLORADORS: Porta un any en el kraal, va entrar 
per la seua parella. Té un caràcter fort i mala llet. És dominant. Li 
agraden els xiquets, però sobretot li agrada l’ascendent d’autoritat 
que té sobre ells. Si no fora per la seua parella, que la defensa i 
intercedeix per ella, ja l’haurien tirat del grup. Recolza a l’aspirant a 
coordinador de grup. Per tal de no estar amb ell en la branca, el que 
siga, encara que siga un coordinador de grup nefast. Si és coordinador 
de grup, almenys a ella no li donarà pel sac en les activitats i 
reunions de branca. Li atrau molt el seu altre company de kraal i ha 
intentat alguna cosa amb ell en algunes nits d’acampada de branca. 
Ell de moment no ha accedit, però ja caurà.

EDUCADOR D’EXPLORADORS: És veterà, porta 5 anys en la mateixa 
branca i vol canviar. Vol una branca superior, expedició o ruta, no li 
van molt els nanos xicotets. No es porta bé amb el seu company de 
kraal que vol ser coordinador de grup, no ha treballat gens durant 
la ronda, i no entén que ara, damunt, vulga ser coordinador de grup. 
A sobre, el seu millor amic (EDUCADOR de llops) és la parella de la 
seua companya de kraal de branca, que s’ha passat les nits de les 
acampades de branca “tirant-li els trastos”. Ell ha aguantat pel seu 
amic, però la xica li atrau, sobretot si és una relació d’una nit i ja 
està. Vol canviar de kraal i no estar amb ella, per a evitar problemes 
i perills d’acabar tenint alguna cosa amb ella i barallat amb el seu 
millor amic.

EDUCADOR DE LLOPS: És nou, ha sigut ruta i aquest és el seu primer 
any en el kraal. Està més perdut que un polp a un garatge, i no 
coneix de les inèrcies i tibantors que existeixen en el kraal. Té ganes, 
però vol estar amb algú de qui puga aprendre. Ha passat tot l’any 
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amb el seu company, el “novio dominat”, i quasi ha hagut de tirar 
ell de la branca, sent el nou. Té por de cremar-se per agafar 
excessives responsabilitats abans del natural. Té frecs grossos amb el 
seu company de branca veterà. Com és el seu primer any, ha fet els 
cursos i cada cap de setmana tornava amb mil idees per a millorar 
o canviar. El seu company José és poc inclinat a canviar coses, no 
accepta les seues propostes de millora i aquests enfrontaments els 
han distanciat molt, arribant a no parlar-se durant una part de la 
ronda. No té massa clar que la seua companya de kraal de branca 
que ha tornat al grup després de 9 anys, haja d’estar amb els xavals. 
Està molt deprimida i la seua actitud davant ells és inestable. A voltes 
es posa a plorar davant d’ells, sense atendre a ajudes o consols. No 
sap si dir-li que no estiga seria pitjor, perquè l’enfonsaria del tot.

EDUCADOR DE LLOPS: Porta en l’agrupament des de llops. Fa un 
parell d’anys va començar amb una xica i l’any passat la va ficar en 
el kraal (era això o deixar-la). Des d’aleshores, ja no és el mateix. La 
seua opinió només existeix si està d’acord amb la de la parella. Van 
començar tots dos en el kraal de l’estol, però no va durar molt. Maria 
l’anul·lava i ell es deixava anul·lar. Ara que cadascun està en una 
branca, almenys no fan el quadre davant dels xavals ni en les reunions 
de kraal de branca. No obstant açò, en les reunions de kraal és un 
“pelele” sense opinió, una titella. Per a la pròxima ronda vol estar en 
un kraal amb la seua parella, però sap que la resta del kraal no va a 
acceptar. No té massa clar que la seua companya de kraal de branca 
que ha tornat al grup després de 9 anys, haja d’estar amb els xavals. 
Està molt deprimida i la seua actitud davant ells és inestable. A voltes 
es posa a plorar davant d’ells, sense atendre a ajudes o consols. No 
sap si dir-li que no estiga seria pitjor, perquè l’enfonsaria del tot.

EDUCADORA DE LLOPS: Porta molts anys en l’agrupament i li encanten els 
xiquets. No vol saber gens de formació o de metodologies, i li molesten 
els canvis. No ha encaixat bé amb el nou de la seua branca, Esteban, 
sobretot des que va tornar dels cursos amb “la veritat” i pretenia canviar-
ho tot perquè fóra més “pedagògic”. La majoria del kraal li té respecte, 
por en alguns casos. No té massa clar que la seua companya de kraal 
de branca que ha tornat al grup després de 9 anys, haja d’estar amb els 
xavals. Està molt deprimida i la seua actitud davant ells és inestable. A 
voltes es posa a plorar davant d’ells, sense atendre a ajudes o consols. 
És partidari de ser clar amb ella, que es prenga un temps de recuperació 
personal, i que després, si vol, que torne, però en condicions.
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EDUCADORA DE LLOPS: Es va deixar el grup fa 9 anys, quan era 
pionera de tercer any. La seua parella de tota la vida s’ha trencat i 
ara ha tornat al grup. Necessitava un espai de confiança  on poder 
canviar d’aires i treballar en un ambient nou i sa, sense records de 
la seua relació acabada recentment. L’han posat en llops per a tirar 
una mà, però de moment està molt deprimida i en ocasions s’enfonsa 
davant dels xavals. Sap que una part del kraal (sobretot els de la 
seua branca) té dubtes sobre si hauria d’estar o no en el grup, o 
almenys amb xavals. Creu que tenen por a dir-li-ho per si l’enfonsen 
del tot.

EDUCADORA DE COLÒNIA: Té 5 xiquets que estan a un any d’entrar 
en l’estol, i el grup no vol perdre’ls. No agafen més xiquets en edat 
de castors, de manera que aquests seran els últims que tindrà al grup, 
ara com ara. Ha fet els cursos enguany, i al costat del nou de llops 
té moltes propostes de millora per al kraal, que no sempre són ben 
enteses i/o acollides. Porta poc temps en el grup, però el suficient 
com per a haver vist una sèrie de costums absurds i tradicions que es 
mantenen per si mateixes, però que no afavoreixen en gens l’educació 
en valors dels nanos, i fins i tot a voltes l’entorpeixen. Està disposada 
a lluitar per una qualitat i un sentit comú en l’agrupament escolta.

EX-EDUCADOR: Fa un any es va deixar el kraal després de 10 anys 
com a EDUCADOR, però participa en el comitè de grup i sempre 
està disposat a ajudar. La seua motivació principal és que creu que 
el grup està mal i necessita de gent amb les idees clares com ell. 
Coincideix amb l’EDUCADOR més veterà de l’estol i el seu millor 
amic, en què no li agraden els canvis, i menys en moments de crisi. 
La seua opinió compta molt en el kraal, perquè és transmesa a les 
reunions d’educadors per la part més veterana i tradicionalista del 
kraal, els seus amics de tota la vida. Aquest sector està pensant, amb 
ell com a capitost, donar un “colp d’estat” i “reorganitzar” el grup 
segons l’ordre i els costums correctes. Si és necessari, tornaria a ser 
coordinador de grup. Ho va ser fa 6 anys.

REPRESENTANT DE L’ENTITAT PATROCINADORA: És un sacerdot major, 
que hauria d’estar jubilat. El seu ordre té cedida la gestió d’una 
institució que és de propietat diocesana, i mentre no renuncien a la 
gestió, la diòcesi no pot recuperar la plena propietat de la institució. 
Per aquest motiu, té bregues contínues amb l’arquebisbat. Ell se sent 
imprescindible per a la bona marxa de la institució, creu que sense 
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ell, l’entitat s’enfonsa. L’agrupament està inclòs com una línia de 
treball amb la joventut dins de l’entitat, i té els locals en uns baixos 
que pertanyen a aquesta institució. Com consiliari, no participa molt 
en la vida de l’agrupament, però EXIGEIX QUE SIGA UN MOVIMENT 
EVANGELITZADOR, com correspon a l’ideari i la línia de treball de 
l’entitat que acull a l’agrupament. Per a ell, al cap i a la fi, el 
grup scout ha de ser un reflex, en format de moviment juvenil, dels 
ideals de la institució i de l’ordre a la qual ell representa. A més, el 
grup pertany al MSC, amb la qual cosa… Sap que el kraal no està 
molt d’acord amb açò, que no viu massa aquests “valors evangèlics”, 
almenys tal com ell els entén, però com no deixen de participar en 
eucaristies, comunions i altres actes religiosos de l’entitat, no els dona 
molta canya.

PRESIDENT DEL COMITÈ: És un nouvingut a l’escoltisme. El seu fill va 
entrar en l’agrupament i ell va començar a participar en el comitè. A 
poc a poc, el seu gust per la feina ben feta li va fer anar prenent 
més responsabilitats, fins a acabar com a president. La seua inclinació 
és recolzar a Salva com a aspirant a coordinador, creu que té bones 
idees i un bon projecte per al grup, i a més ho veu amb capacitat 
per a impulsar-ho. És una persona oberta als canvis i creu que de 
vegades cal provar coses noves per a millorar. No aguanta a la gent 
que no qüestiona les tradicions per a mantenir el seu estatus o per a 
evitar canvis que els espanten o els deixarien fora de joc. És confiat 
i acceptarà la decisió del consell de grup, siga la que siga.
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ANNEX 4

CREC QUE NOMÉS VÉNS/ESTÀS AL 
GRUP PER DIVERTIR-TE

CREC QUE NOMÉS VÉNS/ESTÀS AL 
GRUP PER LA TEUA PARELLA

CREC QUE NOMÉS ESTÀS/VÉNS AL 
GRUP PELS TEUS AMICS

ETS UN PILAR BÀSIC AL GRUP

T’ENCANTA EDUCAR I 
DEMOSTRES QUE HO FAS GENIAL

PENSE QUE HAURIES DE TENIR MÉS 
COMPROMÍS

FAS MOLT BON TREBALL, SERIA 
GENIAL SI T’IMPLICARES/ESTIGUERES 
MÉS

M’ENCANTA COMPARTIR 
CAMPAMENTS AMB TU

CREC QUE HAURIES DE PLANTEJAR-
TE LA TEUA FUNCIÓ AL GRUP

PENSE QUE HAURIES D’AGAFAR MÉS 
RESPONSABILITATS

QUE NO SE’T PASSE PEL CAP 
ANAR-TE L’ANY QUE VE, ET 
NECESSITEM!

SE QUE T’AGRADARIA 
COMPROMETRE’T MÉS PERÒ QUE 
ARA MATEIX NO POTS.

ETS UNA CRACK EN L’ÀMBIT DE 
L’ANIMACIÓ

ETS INCREÏBLE ORNGANITZANT I 
ORGANITZANT-NOS

ÉS EL MOMENT QUE COMENCES A 
FORMAR-TE

ELS XIQUETS I XIQUETES T’ADOREN, 
T’HAS FET AMB TOTS

CREC QUE HAURIES DE VINDRE MÉS 
ELS DISSABTES

CREC QUE HAURIES DE VINDRE MÉS 
A PROGRAMAR

CREC QUE HAURIES DE VINDRE MÉS 
ALS CONSELLS DE KRAAL

PENSE QUE HAURIES DE SER MÉS 
PUNTUAL

HAURIES DE PARLAR MÉS AMB LES 
MARES/PARES

NO VULL QUE ET “CREMES” PER 
ESTAR MASSA CARREGADA

PENSE QUE HAURIES DE DONAR 
SEMPRE LA TEUA OPINIÓ, ÉS MOLT 
VÀLIDA

EL GRUP FUNCIONA GRÀCIES A 
SCOUTERS COM TU

QUAN NO VÉNS, ES NOTA
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ANNEX 5

PERDONA PER...

MAI OBLIDARÉ…/ 
ET RECORDARÉ SEMPRE PER…

M’AGRADARIA COMPARTIR AMB TU...

EM COMPROMET AMB TU A...

SEMPRE HE PENSAT DE TU QUE...

VULL VIURE AMB TU 
(EN EL PRÒXIM CAMPAMENT)...
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ANNEX 6

MATERIAL COMPLEMENTARI: LLISTAT D’OBJECTES A TRIAR

- Un equip complet de pesca.
- Dos pales i dos pics de jardineria.
- Tes raquetes de tenis i vint pilotes.
- Dos guitarres.
- Vint pastilles de sabó.
- El quadre de la Gioconda.
- Deu pel·lícules i un projector de piles.
- Una motxilla per a cada persona del grup.
- Cent rotllos de paper higiènic.
- Una vaca i un bou.
- Cent caixes de conserves assortides.
- Cent llibres de literatura clàssica.
- Cent botelles de begudes alcohòliques.
- Un Jeep nou.
- Una barca de rems.
- Cent caixes de mistos.
- Un cavall de sis anys.
- Una bona quantitat de penicil·lina.
- Cent paquets de tabac.
- Tres baralles de cartes.
- Un gat siamès.
- Articles de tocador i de bellesa.
- Llavors de diverses classes.
- Una màquina d’escriure.
- Cinc armaris plens de roba.
- Vint-i-cinc fotografies de persones estimades.
- Cincs mils fulls de paper per a escriure.
- Un fusell i cent bales.
- Un equip de pintures a l’oli i trenta tubs de recanvi.
- Cent discos i un tocadiscos de piles.
- Un Cadillac i quatre mil litres de gasolina. 
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ANNEX 7

TEMES A REFLEXIONAR:

• Hem aconseguit posar-nos d’acord? Per què?

• Han participat en la decisió tots els membres del grup? Per què? 
(uns més que altres, algú ha acaparat gran part de les discussions, 
no s’han tingut en compte tot les opinions...)

• Quines formes de comunicació s’han establert (amb respecte, 
imposant...)? Han afavorit per igual el bon resultat? 

• L’actitud dels participants en la dinàmica ha sigut semblant a la 
què tenen en la realitat?

- Podeu crear un llistat amb “normes” per a establir les bases de la 
comunicació entre vosaltres.
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