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Si acabes d’entrar en 
la colònia i no coneixes res... 

Benvingut! Jo sóc Moi , el castor 
que et va a acompanyar en 
aquesta aventura...

Primer, explica’m qui eres...

Aquest quadern pertany a _______________________________________________

Vaig nàixer el _______________________________________________________________

Agrupament escolta _________________________________________________________________

EL PRIMER DIA QUE VAIG VINDRE A LA COLÒNIA VA SER ...

Els meus companys de Colònia són ...

 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

Dia Mes Any



Has entrat a la 
Colònia i durant aquest temps 

vas a ser un xicotet castor. A partir 
del moment que entres en la Colònia, 
gaudiràs i t’ho passaràs molt bé amb els 

altres castors. Coneixes a la resta dels 
castors? Dibuixa a 4 d’ells.
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BENVINGUT A LA COLÒNIA
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Per a saber com treballar en la colònia, és 
molt important que escoltes amb molta atenció als 
scouters de castors. Encercla els personatges que 

són els teus scouters.

SALKI BARÚ RAS

REBRÚ GRAN GERMÀ
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QUINES ETAPES VIURÀS EN LA COLÒNIA?

PRIMERA ETAPA: 
CONEIXENT 

EL RIU

 SEGONA ETAPA: 
DESCOBRINT 

LES REVOLTES

TERCERA 
ETAPA:

 RÍU AMUNT

ca
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UNEIX I
COLOREJA

Q
u
è 

és
?

Q
u
è 

n
’a

pr
en

c?
C
om

 e
s

 r
ep

re
se

n
ta

?
Q

u
in

a 
ès

 
la

 d
u
ra

d
a?

Coneixent el 
riu

Descobrint les 
revoltes

Riu
amunt

En la segona etapa ja pots 
ajuntar-te amb els teus 

amics en caus! Realitzaràs 
activitats al costat de tots ells 

i aprendràs valors.

En aquesta etapa has 
d’ajudar els castors que 
entren nous i als més 

xicotets ja que eres dels qui 
més saben de la colònia.

Benvingut a la colònia. 
Aquesta serà la teua nova 

llar. Eres un castor 
sense dents i el que faràs en 
aquesta etapa serà aprendre 

a créixer en la colònia.

Aprendràs que les teues 
dents serveixen per a ajudar 
els demés castors i per a ser 

feliç.

Aprendràs quin és el lema de 
la colònia, a més de la 

salutació i llei de la colònia, 
molt important. Quan 

estigues preparat podràs 
realitzar la promesa.

Aprendràs per què els teus 
scouters s’anomenen d’eixa 

manera. Sabràs
qui són Ras, Barú...

Amb la camisa taronja i el 
passafulard de castors.

Es representa amb rastres de 
color taronja.

Es representa amb rastres 
de color lila que els portaran 

tots els de l’agrupament
que estiguen en l’etapa de 

Servei.

L’últim mes Un mes
Part del primer trimestre, 

segon trimestre sencer, i part 
del tercer.
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I saps per què estic ací , tu, 
l’altre castor...? 
Escolta que t ’ho explique!

Hi havia una vegada un gran riu anomenat Gran Germà. El             
castor Moi treballava tots els dies amb la seua família al costat del 
riu. Un dia va vore que el riu estava contaminat i va realitzar un             
viatge en el qual es va trobar amb els diferents personatges. Ells li van              
ajudar a cercar el problema del riu. Al final va descobrir que tota la          
contaminació venia de les fàbriques.

POTS FER ALGUNA COSA COM 
A CASTOR PER A AJUDAR Al 

RIU?

SI TENS ALGUN DUBTE,
PREGUNTA-LI A ALGUN 

SCOUTER
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Els caus són les cases 
en les quals vivim els castors. 

Cada vegada que els scouters vos 
dividisquen en grups de 6 castors, a açò 
li cridem cau. Serveixen per a tindre 

més confiança, fer-nos més amics i 
treballar junts.
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COLOREJA AL CASTOR I PINTA-LI EL 
FULARD AMB ELS COLORS DEL TEU 
AGRUPAMENT
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CONEIXENT EL 
RIU
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En la primera etapa, a part de 
passar-t ’ho molt bé, coneixeràs on viuen 

els castors, que són els caus, per què anem de 
taronja... Tens ganes d’aprendre? Doncs en 

marxa!

ca
st

or
s



ca
stors

13

El castor és 
alegre i juga amb 

tots!

El nostre lema es: 
Compartir!

Llei de la Colònia:
El Castor s’esforça per ser hàbil , 

treballador, endreçat, amic de la 

naturalesa i de tots i amic de 

Jesús.

I aquesta és la nostra salutació, el dit índex i 

cor són les dents del Castor. El dit gros es re-

colza sobre l’anular i menut, i significa que el 

fort protegeix al feble . Es fa amb la mà dreta.
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Noé, per als castors, és molt 
important ja que ens mostra 
la importància de l’esforççi 
la confiança que cal tindre 
a Déu, per a així fer el bé,  
cuidar la naturalesa i als 
éssers estimats.

El nostre Patró: NOÉca
st

or
s
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SALKI

BARÚ

RAS

REBRÚ

GRAN GERMÀ

Coneixes als meus amics? 
M’he embolicat una mica... 

M’ajudes?

ELS AMICS DE MOI

El gat 
que coneix
la ciutat

Veu i coneix
el bosc des de 

les altures

És el riu, i 
dona aliment 
i saviesa a tots

Coneix a tots 
els animals 

del bosc

la formiga
treballadora 

que ajuda
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Quan Moi decideix anar a la 
recerca d’una solució per a Gran 
Germà, reuneix a la nit a tots els 
castors en la conseja nocturna. I et 
preguntaràs: per a què serveix?
S’utilitza per a canvis d’etapes, 
celebracions, cerimònies de 
promeses, etc.

Conseja Nocturnaca
st

or
s
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A veure, castoret... 
Et vaig a ensenyar una 

ORACIÓ que tenim solament els 
castors. I ja quan et sentes part de la 

Colònia, podràs realitzar la 
promesa de castors i aconseguir 

el teu passafulard

Oració
Jesús, en aquest dia, et donem gràcies per participar 

en els nostres jocs, fes que la nostra presa siga útil per 

a tots, per a construir un món que ens agrade.

Amén .

Promesa
Davant de Jesús i de tota la Colònia, 

em compromet a seguir la meua labor com a castor, 

i participar amb il·lusió, 

complint la Llei de la Colònia.

Vaig fer la meua promesa en ________________________

el dia ______ de _______________________ de _________
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Cançó de la Colònia

Té els ulls del color de la fusta,
mou la cua i alhora es balanceja,

tala els troncs amb ajuda de les dents.
Quan arribe l’estiu, Xicotet Castor,
buscarem un llac, anirem els dos

serem amics, Xicotet Castor.
Juga en el bosc i en les ribes del riu,

quan busseja passa desapercebut,
si no l’espantes es posarà a jugar amb tu.

Quan arribe l’estiu, Xicotet Castor,
buscarem un llac, ens anirem els dos

i serem amics, Xicotet Castor.
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Saps quin és 
el nostre treball?

Construir una presa!
Però... què és?

LA PRESA ÉS EL CONTE,
PEL·LÍCULA O TEMA QUE TRIEM

PER A DISFRESSAR-NOS.
EL TEMA ENS HA D’AGRADAR

MOLT PER A
PASSAR-NOS-HO MOLT BÉ!
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La meua primera 
presa

LA PRESA DE LA MEUA COLÒNIA ÉS:

LA REVOLTA DEL MEU CAU ÉS:

A QUÈ VAIG A AJUDAR JO?

DATA D’INICI:

DATA DE FINALITZACIÓ:

Coneix
ent 

el r
iu

ca
st

or
s
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ANEM A JUGAR!
M’has d’ajudar 

a cercar unes paraules 
que ens serveixen per a ser 

un bon castor. 
M’ajudes?

G S D F I C O M P R O M I S O
A J A E N L F A L A P I C U L
I U S S C R I B U C R O E B S
S R T P E E B G D M A Y L P A
H E L I P S P S J I D K D Q O
O S R R R P Y Q S V A U U S V
N I A I E E L U T L T L C A T
E O D T L C N L J E E L E I Q
S H J U S T I C I A N P M G S
T Q L A G E N U A B U F V S O
E U C L V I Q U D C E A H U J
D V B I A N Ç P N L V R R Ç A
A T A T I V K R E B G F T R V
T P Q A F A U S T E R I T A T
N L B T F E V I H A O M U S T

HONESTEDAT

RESPECTE JUSTÍCIA

COMPROMÍS

AUSTERITAT
INQUIETUDDIÀLEG

LLIBERTAT

ESPIRITUALITAT
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Coses i
mportants de 

la meua primera 

etapa:

ca
st
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DESCOBRINT 
LES REVOLTES
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Ara que ja coneixes tantes 
coses, deixa’m que t ’ensenye una 

altra.
Quan anava pujant el riu per a conèi-

xer la malaltia de Gran Germà...Saps amb 
qui em vaig trobar? A ells són a qui vas a 
conèixer. Ells t ’ensenyaran a construir 

preses. Vols aprendre’n? 
Si és un sí , acompanya’m!

ca
st

or
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SALKI

És un teuladí hàbil . Cuida la 
naturalesa i es preocupa per tot 
el que li ocorre . Ho veu tot des de 
les altures.
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Ós amic de la naturalesa i de tots. 
Respecta a tots els animals del bosc. 
Ajuda a qualsevol que ho necessite 
i li agrada compartir.

REBRÚ
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RAS

Gat de carrer, afectuós i amable. És 
molt endreçat i sempre està atent 
perquè tot estiga net.
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És una formiga viatgera que porta 
en la motxilla tot el necessari per a 
conèixer els racons del bosc. Mai es 
dóna per vençuda i sempre intenta 
aconseguir tot el que es proposa.

BARÚ
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Gran Germà: font de vida del 
bosc. Gran amic de tots com Jesús. 
Defensa compartir, la solidaritat, 
l’amor...

GRANGERMÀ
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La meua segona 
presa

Desc
obr

int le
s 

rev
olt

es

LA PRESA DE LA MEUA COLÒNIA ÉS:

LA REVOLTA DEL MEU CAU ÉS:

A QUÈ VAIG A AJUDAR JO?

DATA D’INICI:

DATA DE FINALITZACIÓ:

ca
st

or
s



La meua tercera 
presa
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Desc
obr

int le
s 

rev
olt

es

LA PRESA DE LA MEUA COLÒNIA ÉS:

LA REVOLTA DEL MEU CAU ÉS:

A QUÈ VAIG A AJUDAR JO?

DATA D’INICI:

DATA DE FINALITZACIÓ:
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Coses i
mportants de 

la meua sego
na etap

a:

ca
st
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RIU AMUNT



ÉS L’ETAPA EN LA QUAL CAL POSAR EL QUE UN CASTOR 

SAP FER , AL SERVEI DELS ALTRES.

JA ERES UN CASTOR EXPERT A NADAR PEL RIU. 

POTS AJUDAR ALS ALTRES MEMBRES DE LA COLÒNIA I 

DEL TEU AGRUPAMENT ESCOLTA

34

La teua època com 
a castor està arribant a la 

seua fi. Ací ajudaràs els més xicotets 
de la colònia. Prompte passaràs a Estol i 
hauràs d’estar preparat. Visitaràs la selva 
per a conèixer als llops, avaluaràs el teu 

pas i t ’acomiadaràs de 
la colònia. 
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Ajudant als altres

LA REVOLTA DEL MEU CAU ÉS:

QUÈ PUC DONAR ALS ALTRES?

DATA DE FINALITZACIÓ:

Riu 

am
unt

LA PRESA DE LA MEUA COLÒNIA ÉS:

DATA D’INICI:
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EL MEU ANY EN 
LA COLÒNIA

Te’n reco
rdes del primer dia que vas 

arribar a la colòn
ia? Record

es el 

primer ca
stor a

mb qui vas parlar? 

Dibuixa en el se
güent quadre co

m 

ha sigu
t el m

oment més im
portant 

en la colò
nia .
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QUAN UN CASTOR ABANDONA LA 
COLÒNIA,  XOCA AMB ELS ALTRES 
CASTORS LES SEUES CUES AMUNT I 

AVALL. 

NOSALTRES HO REPRESENTEM
XOCANT LES MANS.

L’ESTOL DE SEEONEE T’ESPERA!








