UN ÚNIC
MÓN
Una societat on tothom té cabuda i
cap col·lectiu està exclòs
Agrupament Escolta L'Ombria
Ronda Solar 2019/2020

Un únic món

1. Dades de l’agrupament
1.1. Nom
Agrupament Escolta L’Ombria

1.2. Localització
L’Ombria realitza les seves activitats a Tavernes de la Valldigna. Des d’aquest any,
ens reunim setmanalment a les instal·lacions cedides per l’Institut d’Ensenyament
Secundari Jaume II el Just, situades al Camí la Dula s/n. Els consells i reunions de
kraal també es realitzen en aquestes instal·lacions.
La seu de l’agrupament, no obstant, es situa a l’Avinguda de la Valldigna nº 9, pis
2, porta 4, degut al caràcter temporal de la cessió dels locals per part de l’institut.
L’Agrupament Escolta L’Ombria treballa principalment en l’àmbit municipal, a la
localitat de Tavernes de la Valldigna, on figura dins del registre d’associacions
locals. Comptem amb la possibilitat d’utilitzar les instal·lacions de l’IES Jaume II
El Just” (saló d’actes, aula-taller i 3 patis), així com també de forma puntual els
patis de les escoles públiques del municipi on es realitzen anualment jornades de
portes obertes.

1.3. Cap d’Agrupament
Nom i cognoms: Ideal Juan Morant Mafé
DNI: 20044417D
Direcció: Avinguda de la Valldigna nº14, pis 3, porta 18
Data de naixement: 08/11/1991
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1.4. Número de persones associades
L’Agrupament Escolta L’Ombria va realitzar la seua primera activitat el 3 de
novembre de 2018 i va entrar a formar part del Moviment Escolta de València el
16 de desembre del mateix any.
Després de quasi dos anys d’activitat (incloent dues rondes solars i un campament
d’estiu), comptem amb un total de 115 associats, distribuïts de la següent manera:
Colònia

7 educands

Estol

42 educands

Unitat

19 educands

Expedició

0 educands

Rutes

11 educands

Kraal

16 voluntàries

Comitè

20 voluntàries

2. Justificació i resum del projecte
L’Agrupament Escolta l’Ombria planifica, prepara i executa un gran nombre
d’activitats de branca i de conjunt durant la ronda solar i el campament, sempre
emmarcades dins d’un fil conductor o eix transversal, constituint el projecte
pedagògic anual. Aquesta estratègia dona una continuïtat en la consecució dels
objectius pedagògics, sempre en connivència en els valors i objectius de la
metodologia escolta, i ajuda els educands a comprendre el fons de les activitats i
a ser conscients de la seva progressió i adquisició de competències i coneixements.
D’altra banda, existeix independència entre les diferents activitats que conformen
el projecte, de manera que la no assistència a algunes d’elles no impedeix ni
dificulta assolir els objectius generals del projecte ni els objectius específics de la
resta d’activitats.

El projecte pedagògic en el qual hem emmarcat totes les activitats que hem
realitzat durant la ronda solar 2019/2020 es titola ‘Un únic món’. Les activitats
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del campament d’estiu, així com altres activitats planificades per al final de la
ronda solar, també s’emmarcaven dins d’aquest projecte, però no s’han pogut
realitzar degut al confinament per la pandèmia de la COVID-19.
El projecte ‘Un únic món’ va ser seleccionat com a projecte anual perquè ens
permetia visualitzar i atendre un gran nombre de problemàtiques actuals del
nostre planeta, especialment de caràcter social. El projecte està ambientat en un
món on no totes les persones son acceptades i queden fora, existint col·lectius que
sofreixen diferents tipus de discriminació. En cada activitat individual s’ha atès a
les característiques, circumstàncies, dificultats i reptes de cadascun d’aquests
col·lectius i què podem fer nosaltres per ajudar-los a entrar al nostre món.
El projecte s’ha treballat a tots els nivells, bé a través de les activitats que es
realitzen en les diferents seccions, adaptades a l’edat d’infants i joves, i també
en les diferents activitats conjuntes organitzades per l’associació o aquelles en les
que aquesta ha participat.

3. Anàlisi de la realitat en què es basa el projecte
La realitat de la que parteix el projecte és la realitat del món en el que vivim.
‘L’únic món’ és la nostra societat.
A la societat del segle XXI existeixen un gran nombre de col·lectius què, per
diferents motius, resulten excloses de molts àmbits (social, acadèmic,
professional) o reben un tracte discriminatori negatiu.
Aquest tracte discriminatori és, en ocasions, molt evident, però d’altres vegades
ho és menys i està profundament interioritzat per la societat i per cadascun de
nosaltres com a individu. No sempre en som conscients i identifiquem conductes
discriminatòries. A més, tampoc coneixem les circumstàncies dels col·lectius amb
dificultats d’inclusió, la qual cosa ens dificulta entendre els reptes del seu dia a
dia, ni sempre entenem, respectem i valorem la diversitat com una font de riquesa
personal i social.
Alguns dels col·lectius que reben discriminació son les persones amb diversitat
funcional, les dones, les persones amb malalties mentals, les persones pobres, el
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col·lectiu LGTBI, les persones amb obesitat i allunyades dels estereotips físics
canònics, les persones d’altres races, les que parlen llengües diferents, les
persones que creuen o no en diferents religions, els individus que formen part de
models de familia no tradicionals, les persones amb baix nivell d’estudis, la gent
de la tercera edat… Tots aquests col·lectius mereixen la nostra empatia i també
rebre un tracte d’igualtat, i el projecte pedagògic ‘Un únic món’ ens permetrà
conèixer la seva realitat i com podem contribuir per facilitar la seva inclusió.
A partir d’aquest anàlisi, tenint en compte la nostra realitat, s’establiren els
objectius específics del projecte i es dissenyaren les diferents activitats que n’han
format part.

4. Destinatàries del projecte
4.1. Internes de l’agrupament
El projecte està dirigit a tot l’agrupament i les activitats s’han adaptat a les
diferents edats segons la seua etapa evolutiva, és a dir, a les diferents branques
que han format l’Ombria durant la ronda solar 2019/2020: la colònia (6-7 anys),
l’estol (7-10), la unitat(10-13) i les rutes (16-19).

4.2. Externes a l’agrupament
El projecte anual contempla la realització de Jornades de Portes Obertes a les
diferents escoles públiques de la nostra localitat. En aquestes jornades, on la
participació s’obre a xiquetes i xiquets no associats a l’Ombria, s’han realitzat
diferents activitats emmarcades dins del projecte pedagògic ‘Un únic món’. També
s’inclouen al projecte activitats realitzades amb altres associacions a nivell local.

5. Objectius del projecte
5.1. Objectius generals
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El projecte pedagògic assumeix els objectius establerts al Projecte Educatiu Anual,
ja que el projecte pedagògic ha estat dissenyat per tal que s’assolisquen aquests
objectius.
● Fomentar el sentiment escolta i potenciar la nostra metodologia
● Fomentar el servei en les diferents associacions del poble.
● Treballar les relacions entre branques
● Millorar la relació institucional amb l’ajuntament
● Fomentar les eixides i la coneixença de l’entorn.
● Expandir la relació amb altres agrupaments.
● Fomentar l’autonomia de les xiquetes i els xiquets.

5.2 Objectius específics
El projecte compta amb objectius específics:
● Conèixer diferents col·lectius exclosos en els convenis socials i les causes que
han generat aquesta exclusió
● Normalitzar els aspectes que fan diferent a les persones.
● Adquirir consciència sobre la responsabilitat que tenim tota la societat en els
diferents casos d’exclusió social que es donen arreu del món.
● Valorar el paper de diferents associacions o agents socials en tasques d’inclusió
social

5.3 Objectius del equip d’educadors/res
● Fomentar el sentiment escolta i el coneixement de la metodologia escolta i els
marcs simbòlics de les branques.
● Esdevindre un model de persona per al jovent de l’associació.
● Tutoritzar les educadores sense experiència prèvia a l’escoltisme per tal
d’orientar-les i formar-les en l’inici de la seva trajectòria a l’escoltisme.
● Establir vies de comunicació efectives amb les famílies del jovent, per tal de
contribuir a la seva educació de manera conjunta.
● Difondre l’activitat de l’agrupament a nivell local i comarcal.
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6. Calendarització
Les activitats realitzades durant la ronda solar 2019/2020 i que s’emmarquen dins
del projecte han estat:
-

19 de setembre de 2019: Activitat de reciclatge i reutilització a les festes
locals.

-

19 d’octubre de 2020: Inici de Ronda

-

2 de novembre de 2019: Jornada de Portes Obertes CEIP Sant Miquel

-

16 de novembre de 2019: Jornada de Portes Obertes CEIP Magraner

-

23 de novembre de 2019: (IN)Forma’t - Associacionisme i empoderament
juvenil

-

15 de desembre de 2019: Activitats a les residències per a la tercera edat
Jaume II i Solimar

-

21 al 23 de desembre de 2019: Acampada de Nadal

-

26 de gener de 2020: Pujada a la muntanya de L’Ombria

-

1 de febrer de 2020: Repoblació municipal

-

23 de febrer de 2020: XXXV Festival de la Cançó MEV

-

13 de març de 2020: Gimcana “Comerç just i ètic”

-

4 d’abril de 2019: Activitat amb el col·lectiu Integra’t

-

1 de maig: Pujada a la muntanya de les Creus

-

2 de maig: (IN)Forma’t - L’impacte ambiental de la sobreexplotació
agrària. Alternatives sostenibles

-

9 de maig: Gran Batuda

-

13 i 14 de juny de 2019: Acampada Fi de Ronda
A partir del 13 de març de 2020, no es van poder realitzar les activitats
programades per al projecte degut a la crisi sanitària de la COVID-19.

L’agrupament va seguir realitzant activitats online amb cadascuna de les
seccions, i es va prioritzar el treball de la metodologia i de la progressió
personal adaptades a cadascuna de les branques. No obstant, hem inclós al punt
7 (Desenvolupament del projecte) aquelles activitats que van ser programades
amb anterioritat, malgrat que no es van poder realitzar.
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7. Desenvolupament del projecte
7.1. Ronda Solar

Primer Trimestre
SETEMBRE

19 de setembre de 2019: Activitat de reciclatge i reutilització a les
festes locals
a) Objectius:
-

Fomentar la consciència mediambiental local.

-

Oferir un espai d’oci positiu a la joventut.

b) Valors tractats: Respecte a la natura, consum conscient i reutilització del
material emprat.
c) Destinat a: Totes i tots els infants del poble, dins de les edats de 6 a 18
anys.
d) Ambientació: El reciclatge i la reutilització no són un conte meravellós ni
unes accions que solament les grans empreses o el govern puguen realitzar.
Tothom pot col·laborar des de casa.
e) Desenvolupament: Tot i no haver començat la Ronda Solar, vàrem veure
positiu oferir-nos al nostre municipi durant les festes locals per a contribuir
en la creació d’un espai òptim per a conscienciar respecte al medi ambient
i apropar l’escoltisme a la infància i la joventut de Tavernes.

OCTUBRE
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19 d’octubre de 2020: Inici de Ronda
a) Objectius:
-

Presentar de manera atractiva el que serà el nostre projecte anual.

b) Valors tractats: Respecte, motivació i justícia.
c) Destinat a: Les persones que estan a l’agrupament, tant les antigues com
les noves incorporacions.
d) Ambientació: “L’Ombria es troba dins d’un món, molt semblant a la Terra
però no físicament igual. Com que estem en aquest món, és la nostra tasca
com a escoltes veure’l, entendre el seu funcionament i aportar el que
pugam per la nostra part. Veurem molts col·lectius que, per diversos
motius, estan exclosos dins d’aquest món, apartats de les zones més
divertides, més riques i d’on totes i tots volen estar.
e) Desenvolupament: Farem un gran joc de bases on cada base treballa un
col·lectiu exclòs, de manera molt general, per a que en un futur es puga
treballar en profunditat un per un cadascun d’ells. S’ha creat un joc dinàmic
i conscienciador per a poder arribar tant a les persones que porten més
temps a l’agrupament com a les incorporacions del primer dia, ja que es
tracta de la inauguració.

NOVEMBRE

2 de novembre de 2019: Jornada de Portes Obertes CEIP Sant
Miquel. RACISME I XENOFÒBIA
a) Objectius:
-

Fomentar la inclusió de qualsevol persona per tema de raça, color de pell,
etc.
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-

Conèixer i experimentar els beneficis de la multiculturalitat.

b) Valors tractats: Activisme front a les desigualtats, justícia i confiança amb
una/u mateix.
c) Destinat a: Totes les persones de l’agrupament.
d) Ambientació: En aquest nou món que hem descobert, totes les persones
que hi ha són blanques i hi ha moltes altres persones amb altre color de
pell, amb altres (o cap) religió, amb altres cultures i activitats habituals,
que criden a la porta per a poder entrar dins d’eixe món.
e) Desenvolupament: Dividides en subgrups, realitzarem activitats típiques
d’altres zones, balls regionals, etc. Amb l’objectiu de gaudir amb molts jocs
i danses desconegudes que provenen d’altres cultures. Acabem amb una
reflexió on comparem estils de vida per fer veure a tothom que tot és
positiu.

16 de novembre de 2019: Jornada de Portes Obertes CEIP Magraner.
COSSOS ESTEREOTIPATS. PROBLEMES PSICOLÒGICS QUE
COMPORTEN (BULÍMIA, OBESITAT, VIGOREXIA,...)
a) Objectius:
-

Acceptar tot tipus de cossos.
Fomentar un estil de vida actiu i saludable.

b) Valors tractats: Respecte, vida activa (com a contra de la sedentària) i
l’acceptació mútua i de la resta.
c) Destinat a: Totes les persones de l’agrupament.
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d) Ambientació:

Una

sèrie

d’Influencers

(Youtubers,

Instagramers,

Gamers,...) han conegut a l’agrupament i han vingut a explicar-nos quina
és la millor manera de viure la vida.
e) Desenvolupament: Les activitats seran totes amb doble finalitat on qui
guanya tindrà penalitzacions, qui perd tindrà beneficis a curt plaç però que
a llarg termini li perjudicaran, etc.
El que intentem és unir-ho amb una metàfora on:
-

Si únicament entrenes molt i menges batuts de proteina (com a exemple),
tot i ser la més forta o fort, acabaràs amb problemes físics.

-

Si únicament et dediques a menjar aliments processats i no realitzes
activitat física, tindràs un benefici ràpid (eixe sentiment agradable de
menjar bolleria i no estar mai cansada), però a la fi no tindràs energia ni
ganes per a fer res i el teu cos s’anirà fent malbé.

-

Cal aconseguir un equilibri entre les situacions, on tingam un cos actiu, àgil
i sa.

NOVEMBRE

23 de novembre de 2019: (IN)Forma’t - Associacionisme i
empoderament juvenil

a) Objectius:
-

Fer veure a la joventut els beneficis d’organitzar-se per a aconseguir un fi
comú.

-

Apropar l’escoltisme i l’agrupament al municipi.

b) Valors tractats: Associacionisme, empoderament juvenil, autonomia i fer
front a l’adultcentrisme.
c) Destinat a: Joves de 16 a 30 anys del municipi, tant de dins com de fora de
l’agrupament.
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d) Ambientació: Al ser una activitat per a persones de fora de l’agrupament
(principalment) i per a una joventut poc acostumbrada a la fantasia i que
vol “fer-se major” ràpid i rebutja tot allò que ha de veure amb la infància,
considerem adequat no posar una ambientació que puga ser contraproduent
a la pròpia activitat.
e) Desenvolupament: S’ha convidat a dues ponències joves i amb experiència,
cal reforçar la idea que la joventut és una part activa de la societat i que
allò que diu que “és el futur” ha de quedar en l’oblit. Amb aquesta taula
rodona mostrem projectes, idees, inquietuds a la joventut per a que poc a
poc s’organitze i comence a canviar la societat.

DESEMBRE

15 de desembre de 2019: Activitats a les residències per a la
tercera edat Jaume II i Solimar
a) Objectius:
-

Fomentar la cura de les persones i, més concretament, de les persones
majors.

-

Treballar el servei i el seu significat amb cada membre de l’agrupament.

b) Valors tractats: Servei, Respecte, Justícia i estima.
c) Destinat a: Les persones majors que viuen a les dues residències situades a
la nostra localitat.
d) Ambientació: A nadal es reben regals, es passa temps a la família i es
gaudeix creant moments únics i recordant els antics. Nosaltres anem a crear
aquest ambient a les residències junt a els i les seues residents.
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e) Desenvolupament: Repartirem l’agrupament en 2 grups i cadascun va anar
a una de les residències de majors. Allí vàrem fer diversos tallers de
manualitats amb la que passar un gran moment d’oci per a les persones
majors, treballar la seua psicomotricitat i aprofitar aquesta situació per a
la preparació de l’ambientació nadalenca de la residència, preparant ninots
de neu amb cotó-en-pèl, dibuixos nadalencs i demés tallers semblants.

21 al 23 de desembre de 2019: Acampada de Nadal
a) Objectius:
-

Fomentar l’esperit en equip dins de l’agrupament i de cada branca.

b) Valors tractats: Respecte, .
c) Destinat a: Cada infant i jove de l’agrupament.
d) Ambientació: Ens hem anat d’acampada per a celebrar el nadal a
l’agrupament. No obstant, quan arribem allí no ens tracten a tothom igual,
totes som diferents i es noten les diferències, sobretot les econòmiques, els
nivells d’estudis i per identitat lingüística. Hem d’aconseguir solucionar els
problemes abans de celebrar els Jocs Olímpics per tal de competir amb
igualtat i sense diferències i fer una competició justa.
e) Desenvolupament: Separem els dies per a treballar diferents temàtiques.
El divendres es mostraran mitjançant jocs i dinàmiques les diferents
tipologies de diferències que treballarem. El dissabte treballarem
conjuntament per a solventar les injustícies amb l’objectiu principal de
realitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern amb totes les igualtats possibles.
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Segon Trimestre
GENER
26 de gener de 2020: Pujada a la muntanya de L’Ombria
a) Objectius:
-

Fomentar la identitat cultural de l’agrupament i el sentit de pertinença.
Crear hàbits saludables i actius dins de l’agrupament.

b) Valors tractats: Vida en la natura, llibertat, espiritualitat, austeritat i
inquietud.
c) Destinat a: Infants i joves de l’agrupament, així com les famílies del propi
agrupament.
d) Ambientació: Viurem i realitzarem activitats com les persones que vivien
en la prehistòria, donat que en la muntanya de L’Ombria, d’on prové el
nom, hi hagué persones vivint a la Cova del Bolomor.
e) Desenvolupament: Realitzarem dinàmiques per a totes les edats, majors i
menudes. D’aquesta manera, les famílies coneixeran el nostre mètode
escolta i el viuran de primera mà, coneixent-nos entre les dues parts per a
crear millor relació en la que treballar l’educació en valors de cada infant i
jove.

1 de febrer de 2020: Repoblació municipal
a) Objectius:
-

Fomentar la vida en la natura i la seua cura.
Crear xarxa de treball actiu entre l’agrupament, les associacions locals,
l’ajuntament i les veïnes i veïns del municipi.

-

Aprendre del cicle de la vida.
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b) Valors tractats: Espiritualitat, austeritat, vida en la natura, inquietud i
respecte.
c) Destinat a: Directament, l’agrupament s’encarrega de les persones del
propi agrupament. Indirectament, estem treballant conjuntament amb
persones del municipi per un bé comú.
d) Desenvolupament: Decidim participar activament a la repoblació municipal
i en totes les seues activitats, com són la conscienciació de la necessitat
d’arbres, arbusts i fauna local, la batuda realitzada durant la repoblació i
la visita de paratges coneguts de Tavernes de la Valldigna.

23 de febrer de 2020: XXXV Festival de la Cançó MEV
a) Objectius:
-

Aconseguir que tothom qui vulga participar, puga fer-ho.

-

Treballar la cultura valenciana durant l’activitat.

-

Crear un espai agradable on tothom se senta còmode i segur/a.

b) Valors tractats: Inquietud, Respecte, Diàleg, Espiritualitat, Llibertat i
Compromís.
c) Destinat a: Tots els agrupaments de l’associació i les famílies que les
conformen, tant locals com visitants.
d) Ambientació: Decidim treballar la cultura valenciana donat que és un fet
comú que totes i tots tenim i que, poc a poc, es va perdent i desconeixent.
e) Desenvolupament: Considerem un èxit el Festival de la Cançó, tant en
aspectes associatius com dins de l’agrupament, a nivell de joves i les seues
famílies fou un moment on mostrar a les famílies de L’Ombria tot el
potencial associatiu que tenim darrere, cal recordar que som un agrupament
amb menys de 2 anys i poques famílies coneixen tota l’organització que
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tenim a l’esquena. Fou una activitat on participaren infants, joves i
famílies, escoltes i no escoltes, locals i visitants, associatives i no
associatives on es va fomentar l’empoderament juvenil, el feminisme,
l’escoltisme i tots els seus valors, la cultura i tradicions valencianes, la
música com a motor de canvi, entre moltes altres activitats.

Activitats programades no realitzades per la crisi
sanitària provocada per la COVID-19
13 de març de 2020: Gimcana “Comerç just i ètic”
a) Objectius:
-

Conèixer i fomentar el comerç local, ètic i de proximitat

-

Que infants i joves coneguen el municipi de manera completa

b) Valors tractats: Austeritat, Respecte i Treball en equip
c) Destinat a: Infants i joves de l’agrupament.
d) Ambientació: Tot el poble està contaminat per pesticides, caldrà
aconseguir certs elements per a crear una poció immunitzadora que
esparcirem pel municipi per a salvar a tothom. Les persones que es
preocupen per l’ecologia i pel medi ambient no estan dins del nostre món,
hem de buscar-les i entendre què defenen i com fer-les entrar al món.
e) Desenvolupament: Es parlarà amb certes xicotetes empreses de diversos
àmbits per a aconseguir la seua participació.
Cada subgrup d’infants i joves haurà d’anar a certes tendes i aconseguir el
material, el kraal serem les dolentes de la història i si trobem a algun
subgrup les sotmetrem a alguna prova.

4 d’abril de 2019: Activitat amb el col·lectiu Integra’t
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a) Objectius:
-

Conèixer i recolzar altres associacions locals.

-

Conèixer altres realitats.

-

Normalitzar les accions i la participació de les persones amb diversitat
funcional.

b) Valors tractats: Respecte, Justícia, Igualtat i Estima.
c) Destinat a: Cada infant i jove de l’agrupament, directament, i a les
persones que composen l’associació local Integra’t, indirectament.
d) Ambientació: Quan aprenguérem a caminar? A utilitzar les nostres mans i
dits? Hui recordarem com varem aprendre i quines dificultats tindríem si no
ho haguérem pogut fer-ho.
Les persones amb diversitat funcional han quedat fora del món, hem de
comprendre-les per a poder integrar-les en aquest.
e) Desenvolupament: Es realitzaran diverses activitats per subgrups en les que
es treballaran diversos tipus de diversitat funcional, farem el possible per a
que el col·lectiu amb el que treballem participen de manera activa en cada
subgrup.

1 de maig: Pujada a la muntanya de les Creus
a) Objectius:
-

Recolzar les activitats municipals que tenen motius mediambientals.

-

Fomentar la vida en la natura.

-

Gaudir d’una estona agradable en la natura.

b) Valors tractats: Respecte, Medi Ambient, Cultura Municipal, Tradicions i
Vida Saludable.
c) Destinat a: Per la nostra part, a cada jove i infant de l’agrupament i a les
seues famílies; per la part municipal, està convidada tota la localitat.
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d) Ambientació: L’ésser humà és destructor sense que ens adonem. Tenim una
missió secreta que és la de deixar la muntanya millor de com estava el dia
anterior i si vegem que una persona tira o li cau alguna deixalla, fer-li veure
que això no és correcte i molt menys en la natura.
e) Desenvolupament: Es pujarà amb les famílies a la muntanya de les Creus
seguint la ruta establerta i els horaris proposats per l’ajuntament fins l’hora
de dinar, on ens separarem del grup principal per a fer alguna activitat
pròpia i tornar amb més tranquilitat a casa, podent gaudir d’una estona
tranquiles a la muntanya i també en la tornada cap a la llar.

2 de maig: (IN)Forma’t - L’impacte ambiental de la
sobreexplotació agrària. Alternatives sostenibles
a) Objectius:
-

Obrir els ulls a la industrialització i sobreexplotació del sector primari.

-

Ser conscients del que es consumeix i les deixalles que es generen en el
procés.

b) Valors tractats: Estima, Medi Ambient, Respecte i Coherència.
c) Destinat a: Joves de 16 a 30 anys del municipi, tant de dins com de fora de
l’agrupament.
d) Ambientació: Al ser una activitat per a persones de fora de l’agrupament
(principalment) i per a una joventut poc acostumbrada a la fantasia i que
vol “fer-se major” ràpid i rebutja tot allò que ha de veure amb la infància,
considerem adequat no posar una ambientació que puga ser contraproduent
a la pròpia activitat.
e) Desenvolupament: S’ha convidat a dues ponències joves i amb experiència,
cal reforçar la idea que el consum actual no és sostenible i cal canviar-ho
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per a poder seguir endavant vivint en el planteta. Amb aquesta taula rodona
mostrem projectes, idees, inquietuds a la joventut per a que cadascuna es
puga replantejar la seua situació i puga prendre partit per a canviar-la.

9 de maig: Gran Batuda
a) Objectius:
-

Conscienciar sobre la necessitat de tindre net el medi ambient i veure les
conseqüències d’estar ple de desperdicis i immundícia.

-

Treballar en conjunt per a aconseguir un objectiu comú.

b) Valors tractats: Educació en Servei, Respecte, Medi Ambient i Vida
Saludable
c) Destinat a: Infants i joves de l’agrupament, les seues famílies i amigues i
amics de l’agrupament i l’escoltisme
d) Ambientació: Anem a establir un nou rècord mundial en recollir deixalles i
fem de la natura, ho aconseguirem?
e) Desenvolupament: Treballarem en subgrups i ens repartirem per la zona
sud de Tavernes, zona de cultius i habitualment oblidada ja que no se la
considera la “zona agradable” de Tavernes ja que no té tant d’atractiu
turístic. Recollirem tot el fem possible i després vindrà un “treballador en
els rècords Guinness” per a corroborar si ho havem aconseguit.

13 i 14 de juny de 2019: Acampada Fi de Ronda
L’activitat no va ser programada, ja que estàvem en període de confinament i es
va descartar la seva realització.
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8. Recursos
8.1. Materials
A) Material fungible
Fulls

Crema hidratant

Globus d’aigua

Cartolines

Crema solar

Pita

Cola Blanca

Farina

Pintura de cara

Pegament de barra

Farmacioles

Guix

Sobres

Material de farmàcia

Galetes

Llana

Globus

Palets de fusta

Fulls

Tovalloles humides

Paper de regal

Cartolines

Cartonatge

Gomets

Grapes

Paper de periòdic

Brots de pi i carrasca

Aliments

Cotó-en-pèl

B) Material no fungible
Bolígrafs

Balons

Pinces

Llapiseres

Boles de colors

Pinzells

Panyoletes

Disfresses

Pistoles d’aigua

Retoladors

Esponges

Poals

Permanents

Hula-Hoop

Tendes d’acampada

Tisores

Jocs de taula

Jupetins reflectants

Equip de so

Pilotes d’espuma

Instruments musicals

Jocs populars

Infraestructura festiv

Premis festival

Grapadora gran

8.2. Humans
La comunitat educativa de l’associació està formada per 36 persones amb distint
grau d’experiència i recorregut dins del món escolta, i que formen part de l’equip
d’educadors o del comitè de l’associació.
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Entre aquests, trobem 3 persones amb títol DAT, 7 amb el títol MAT (a falta algun
d’ells de l’entrega de la memòria d’activitats) i diverses persones rebent formació
d’algun d’estos títols.
La disponibilitat de l’equip d’educadors permet assolir els objectius d’aquest
Projecte Educatiu. La major part de l’equip es troba realitzant els seus estudis
universitaris, encara que també en formen part gent ja en el món laboral. La major
part compten amb experiència prèvia com educadores en agrupaments escoltes, i
d’altres han estat escoltes des de fa molts anys i coneixen l’escoltisme i la realitat
dels agrupaments escoltes.

8.3. Espacials
Durant tota la ronda hem tingut la possibilitat d’utilitzar el pati d’un dels instituts
públics del poble així com un local ampli, un saló d’actes per a reunir l’assemblea
de famílies i banys, on hem realitzat la majoria de les reunions dels dissabtes. A
més, hem pogut utilitzar els patis de dos escoles públiques del poble, un dissabte
cada un, per poder apropar-nos més a les escoles en les jornades de portes obertes.

9. Desglossament de les despeses del projecte
Donat que l’agrupament tenia menys de dos anys de vida al començament del
projecte, hem hagut de comprar molt del material per al propi projecte, ja que
no té a penes recursos materials.
El projecte hauria estat dividit en dos pressupostos diferents. Un per a la ronda
solar i altre per al campament, tot i que es considera part del pressupost de la
ronda per abastir l’agrupament de material no fungible principalment utilitzat a
acampades i campament.
És significatiu també que el pressupost s’ha vist incrementat respecte a l’any
passat. Açò és degut a que podem fer una previsió més realista i no tan
conservadora que vam haver de fer el primer any donada la incertesa inicial.
PRESSUPOST RONDA SOLAR
Material conjunt

900€
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Material branques

900

Impremta

100€

PRESSUPOST CAMPAMENT
Material

1700€

A banda d’aquestes despeses, s’han tingut en compte altres despeses intrínseques
a l’existència de l’agrupament. En aquest sentit, i donat que es tracta d’un
agrupament amb sols dos anys d’existència, s’ha invertit també en altre material
necessari per a dur endavant les activitats, encara que de manera indirecta, com
puguen ser tendes d’acampada, menatge de cuina i altre material de campament.
La inversió de l’any passat ja va ser important, però és cert que molts del recursos
materials que es van utilitzar van ser cedits per membres del kraal i comité.

10. Criteris d’avaluació
Per a avaluar els objectius establerts ens realitzem una sèrie de preguntes i
respostes que avaluen el seu compliment i el seu impacte en la vida dels infants i
joves.
De manera general, aquests han sigut els criteris d’avaluació:
● General:
-

S’han presentat diverses realitats del món?
A través de les activitats s’ha intentat treballar de manera general les
diferents problemàtiques socials que envolten la nostra realitat a través del
fil conductor. Tot i això, hem hagut de deixar de banda gran part del
contingut per la situació sanitària que hem viscut i estem vivint. Sobretot
el campament, que hauria sigut un escenari ideal per a tancar el projecte.

-

S’han mostrat les diferents problemàtiques i la manera en què podem actuar
des de la nostra posició per a treballar en la seua millora?
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Dins els temes que hem pogut treballar, pensem que ha sigut d’una manera
suficientment interactiva que ha ajudat als educands a empatitzar amb les
persones afectades per cada tipus de situació social o ecològica. Així han aprés
amb interés la manera en què ells poden actuar.
-

S’han introduït l’escoltisme i la metodologia escolta a les noves
incorporacions?
Hem intentat treballar l’escoltisme en tot moment. No obstant això, no hem
sabut treballar tan bé com voldríem les activitats a distància i ha fet perdre
molta essència escolta a la ronda.

-

S’ha aconseguit mostrar l’escoltisme com un camí cap a la felicitat i la
realització personal?
No ho hem pogut aconseguir i ens hem adonat que és difícil fer que persones
que no veuen l’escoltisme com una part de la seua vida diària pensen que
aquest és el camí cap a la felicitat.

-

S’han treballat els valors escoltes?
Sempre estan presents en les activitats, encara que és cert que el moment en
què més explícits els fem i més conscients fem a infants i joves és al
campament. De tota manera, el treball que hem fet durant els mesos de
funcionament “normal” ha resultat satisfactori en quant a les programacions
fonamentades en el treball en valors.

De manera específica, hem avaluat l’impacte que han tingut les activitats
realitzades en cada branca:
COLÒNIA
SI
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i
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X

projecte?
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X

NO

Un únic món

Coneixen més l’escoltisme?

X

Coneixen el marc simbòlic de la branca?

X

Coneixen els valors escoltes

X
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X
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Coneixen els valors escoltes?

X

