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

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

Primer, explica’m qui eres...

Aquest quadern pertany a _______________________________________________

Vaig naixer 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, vas 
a gaudir i a passar-t ’ho 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 molt atent als scouters 
de castors. envolta els personatges que són els teus 

scouters

SALKI

BArÚ

rAS

rEBrÚ grAn gerMÀ

KAlÚ
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quinES etAPES viuràS En lA ColòniA?

PRIMERA ETAPA: 
CONEIXENT 

EL RIU

 SEGONA ETAPA: 
DESCOBRINT 

LES REVOLTES

TERCERA 
ETAPA:

 RÍU AMUNT
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Conoixent 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 als castors que 
entren nous i als més 

xicotets ja que eres dels 
quals més saps 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 què 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 tenir 

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

ca
st
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s
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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!
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el castor és 
alegre i juga amb 

tots!

el nostre lema es: 
Compartir!

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

treballador, endreçat, amic de 

la naturalesa i de tots i amic de 

Jesús.

Màximes de Kalú
Són la llei del bosc i tots els animals 
que allí viuen han de complir-les: 

-CAdA CoSA tÉ El SEu LlOC
-net I SA HAS de CrÉiXer
-ESColtAnt S’APrÈn
-vIviM En El BoSC, CuidA-HO
-tOTS neCESSItEM lA tEuA 
AJUdA, COMPArtEiX-lA
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noé per als castors és molt 
important ja que ens mostra 
la importància de l’esforççi 
la confiança que cal tenir 
a déu, per a així fer el bé ,  
cuidar la naturalesa i als 
sers estimats.

el nostre Patró: nOÉ
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SALKI

BArÚ

rAS

rEBrÚ

grAn HerMAnO

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

KAlÚ

És l’animal  
més sabi , sap 
molt de la 

natura
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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 para què serveix?... 
S’utilitza per a canvis d’etapes, 
celebracions, cerimònies de 
promeses, etc.

Consell nocturn
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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 pasafulard

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

tiene los ojos del color de la madera,
mueve la cola y a la vez se balancea,

corta los troncos con ayuda de los dientes.
Cuando llegue el verano, Pequeño Castor,

buscaremos un lago, iremos los dos
seremos amigos, Pequeño Castor.

Juega en el bosque y en las orillas del río,
cuando bucea pasa desapercibido,

si no le asustas se pondrá a jugar contigo.
Cuando llegue el verano, Pequeño Castor,
buscaremos un lago, nos iremos los dos

y seremos amigos, Pequeño 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
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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:
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dEsCuBRINt 
LEs REVOLtEs
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Ara que ja coneixes tantes 
coses, deixa’m que t ’ensenye altra.

Mira quan anava pujant el riu per a 
conèixer la malaltia de gran germà...

Saps amb qui em vaig trobar? A ells són als 
quals vas a conèixer. ells t ’ensenyaran a 

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

És un teuladí hàbil . Cuida la 
naturalesa i es preocupa per tot 
el que li ocorre . 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 vençut 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 el compartir, la 
solidaritat, l’amor...

gRANgERMÀ
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la meua segona 
presa

Desc
ubri

nt 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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la meua tercera 
presa

Desc
ubri

nt 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:
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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
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la teua època com 
a castor està arribant a la 

seua fi. Ací ajudaràs als més xicotets 
de la colònia. Prompte passaràs a raja-
da 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

t’acordes del primer dia que vas 

arribar a la colò
nia?t ’acordes amb 

el primer ca
stor q

ue vas parlar? 

dibuixa en el se
güent quadre co

m 

ha sigu
t el m

oment més im
portant 

en la colò
nia .



quAn Un CAStOr aBAndonA lA 
ColòniA, El que fAn éS xOCAr lES 

SEuES CuES aMUnt I AvALl. 

noSAltrES HO rEPrESEntEM
xOCAnt lES MAnS.

l’EStol de SeEonEe t’ESPerA!
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