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Si t’agrada viure grans aventures, eixir al camp, els grans jocs 
plens d’enigmes…

Si t’agraden els viatges, explorar llocs que ningú abans ha vist, 
conèixer a grans persones i viure moltes experiències amb elles…

Si t’agrada construir, explorar, observar, crear, inventar, imagi-
nar… Si vols aprendre de tot allò que t’envolta, i conèixer el món 
com cap persona ho ha conegut abans… compartint-ho amb els 
teus companys…

AQUEST PASSAPORT ÉS PER A TU...

ET DONEM LA 
BENVINGUDA 

A LA UNITAT D
’EXPLORADORS
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Aquest és el teu quadern de progressió personal 
que t’acompanyarà al llarg de la teua vida com a 
explorador. En ell trobaràs una sèrie d’informacions 
que et permetran entendre com es viu aquesta gran 
experiència que és la vida de l’explorador i també 
tens un espai per a tu, per a apuntar les coses que 
et semblen més importants, per a dibuixar, per a 
anotar els teus projectes personals… 

Al llarg dels tres anys que et proposem viure en la 
unitat d’exploradors, aquest quadern et serà útil 
i t’acompanyarà en totes les teues aventures i 
quan hages acabat la teua vida en aquesta unitat i 
passades a la següent (pioners) serà un bon record.

En el quadern de progressió personal trobaràs:
- Presentació................................................................................ 4
- Tu, la teua família i el teu entorn...................................... 5
- Tu, el teu agrupament escolta i la U. d’Exploradors...6
- Els meus educadors.................................................................7
- Marc simbòlic........................................................................8-9
- Les Patrulles........................................................................10-12
- Etapes de la Unitat d’Exploradors.....................................13
- Etapa d’Acolliment...........................................................14-28
- Etapa de Desenvolupament..........................................29-41
- Etapa de Servei...................................................................42-49
- Compromís................................................................................50
- Carta de Comiat.......................................................................51
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FOTO

NOM I COGNOMS: 

DATA DE NAIXEMENT: 

DOMICILI: 

TELÈFON: 

NOM DE PARE/MARE/TUTOR: 

COL.LEGI: 

AVISAR EN CAS D’EMERGÈNCIA:

Signatura del titular:
Data d’inici en 
la Unitat d’Exploradors:



Agrupament escolta: 

Data d’entrada en l’agrupament:

Els colors del meu fulard són:

El cap d’agrupament es: 

Adreça de l’agrupament:
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Els meus educadors són:

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________

Ronda: _________   Nom: __________________________________ Telèfon: _______________
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Phileas Fogg, era un home singular i extravagant. Era soci del Reform Club, 
on anava cada dia a conversar amb els seus amics. Jean Passepartout era 
el seu fidel criat.

Tot va començar amb una aposta, en la qual es jugaven 20.000 lliures 
al fet que Phileas no podria donar la volta al món en menys de 80 dies. 
Phileas i Passepartout van acceptar el repte i van donar començament a 
la seua gran aventura.

Phileas i Passepartout van partir amb tren des de Londres. El viatge 
consistia a donar la volta al món passant per diverses capitals al voltant 
d’aquest.

El viatge va ser ben fins que van arribar a Suez. Allí Fix, un inspector de 
policia, els va començar a perseguir. Fix creia que Phileas era un lladre de 
bancs. Ell solament podia detenir a Phileas en certs territoris en els quals 
es poguera aplicar la llei d’Anglaterra, així que va decidir seguir-los fins 
a acabar en algun lloc on els poguera detenir.

Phileas i Passepartout van agafar un tren la via del qual no estava acabada 
i van haver de comprar un elefant i contractar a un guia per a travessar la 
selva. Durant el viatge en elefant van veure una processó de Brahmanes 
que anaven a sacrificar a una bella dama. Phileas va decidir sacrificar el 
seu temps i anar a rescatar-la. Finalment la van poder rescatar. La dama 
es deia Aouda i els acompanyaria fins a Europa, on tenia un parent.

Van passar per Calcuta i es van dirigir cap a Hong-Kong amb vaixell de 
vapor. Fix també anava en el vaixell, esperant l’arribada a Hong-Kong, on 
si s’aplica la llei anglesa i podria detenir a Phileas.

LA VOLTA AL MóN EN 80
 DIES

Escrita per Julio Verne
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Van arribar a Hong-Kong, però Fix encara no tenia l’ordre de deten-
ció, així que va decidir actuar. Va emborratxar i va dormir a traïció a 
Passepartout, el seu “amic”, perquè no arribara a Phileas l’avís que 
el seu vaixell eixiria més primerenc del previst. Phileas va perdre el 
vaixell, però Passepartout ho va poder agafar a temps. Els plans de Fix 
havien eixit bé, però no havia previst que Phileas poguera comprar 
un vaixell per a anar on podria agafar un altre vaixell de vapor cap a 
Yokohama, per la qual cosa finalment se li va escapar.

Van arribar a Yokohama, on Phlieas i Aouda van trobar a Passepartout 
treballant per a un circ. Ja estaven tots junts una altra vegada. Es van 
dirigir amb vaixell a Amèrica, i la van travessar, utilitzant el tren i també 
el trineu, fins que van arribar a Nova York. Allí van agafar un vaixell amb 
rumb fix a Bordeus. Durant el viatge, van aconseguir convèncer a tota la 
tripulació per a canviar el rumb feia Queenstown. Allí van agafar un tren 
i després un vaixell cap a Liverpool.

Una vegada arribats a Liverpool, va aparèixer Fix, que va detenir a Phileas 
acusant-ho de robatori d’un banc. En la presó, van perdre un molt valuós 
temps, fins que van soltar a Phileas, ja que s’havia atrapat a l’autèntic 
lladre i es va demostrar que ell era innocent. De seguida Phileas, Aouda 
i Passepartout es van posar en camí cap a Londres per a completar la 
volta al món. Van arribar 5 minuts tard.

Phileas es va instal·lar de nou en la seua llar amb Aouda, que li havia pro-
posat matrimoni. Van decidir casar-se l’endemà, dilluns. Passepartout es 
va encarregar d’organitzar les noces, però de seguida va tornar per a infor-
mar a Phileas que no estaven en diumenge sinó en dissabte, ja que havien 
guanyat 24 hores en donar la volta al món en l’adreça del Sol, i solament 
quedaven uns minuts perquè Phileas perdera realment l’aposta. Phileas 
es va donar pressa i va poder arribar a temps al Reform Club, aconseguint 
complir amb el repte de donar la volta al món en 80 dies.
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LES PATRULLES
Per a viure totes les grans aventures 
que ens esperen al llarg del pas per la 
Unitat d’Exploradors, ens organitzem 
en patrulles, grups d’entre cinc i set 
exploradors, en els quals conviurem i 
ens organitzarem.

QUAN FEM LES PATRULLES?
Al principi de cada ronda.

COM LES FEM?
Entre totes les persones que estem en la Unitat d’Exploradors, de 
manera natural, intentant que hi haja persones de totes les etapes, 
xiques i xics, i estant tots a gust.

COM ENS ORGANITZEM EN LA PATRULLA?
Perquè la patrulla funcione, podem repartir les funcions que cal 
fer, de manera que cada persona tinga un càrrec diferent. Alguns 
càrrecs que podeu tenir són aquests:

- GUIA: És qui s’encarrega que tot en la patrulla funcione bé, de 
cuidar a totes les persones que formen part, i de coordinar-se 
amb la resta de guies d’altres patrulles. És recomanable que siga 
una persona amb experiència en la Unitat.

- SUBGUÍA: És qui ajuda al guia en les seues funcions, i li 
substitueix quan no està.

- UNS ALTRES: secretari, encarregat de material, tresorer, 
encarregat de farmaciola, portaveu, etc.
 

Poden haver-hi molts més càrrecs: Vosaltres decidiu!
10
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Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

La meua patrulla és: _______________ Ronda solar:________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

La meua patrulla és: ________________  Ronda solar:_______

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

Nom: ____________________________________________________ Telèfon: _____________________

La meua patrulla és:_______________  Ronda solar:________
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El viatge al voltant del món que realitzaràs amb la Unitat 
d’Exploradors es divideix en tres etapes. Per a recórrer-les ne-
cessitarem tenir sempre a mà aquest passaport, que ens perme-
trà anar anotant i registrant totes les nostres vivències, i també 
necessitarem tenir sempre a mà el nostre Mapa de viatge:

12

1a Etapa
Comença el viatge
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2a Etapa
Vivint aventures

3a Etapa
Nous horitzons



COMENçA 
EL VIATGE

13PRIMERA ETAPA
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Estem començant el nostre viatge, per la qual cosa necessitarem 
l’ajuda d’un tutor (explorador amb més experiència) per a aprendre 
juntament amb la seua ajuda:

-Quines són les persones que ens acompanyaran durant les nos-
tres aventures al voltant del món

-Què és la Llei Escolta i en què consisteix

-Què és una aventura, com s’organitza i com es duu a terme, i 
també com es reparteixen les responsabilitats en les patrulles.

-Quins són els valors dels exploradors, que estan arreplegats en 
la Carta dels Exploradors.

-Com hem de treballar el nostre desenvolupament i creixement 
personal basant-nos en els valors dels exploradors.

QUI VA A SER EL TEU TUTOR?

14
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 Es relaciona amb el món per la seua inquie-
tud i les seues ganes de conèixer i saber. És servicial, i té fe cega en Phi-
leas. És una persona valenta, que afronta les dificultats amb optimisme 
i positivitat.

Coneix als teus acompanyants en aquest viatge:

Té molt clars els seus objectius i és molt difícil que 
renuncie a ells. És fidel a si mateix, pacífic, honorable, auster, respectuós 
amb els altres, net i sa i el seu caràcter es va forjant amb la seua relació 
amb altres persones i, especialment al costat de Aouda que li va ablanint 
a poc a poc el seu cor.

 Representa l’agraïment i l’amor. És una gran companya 
de viatge que transforma el cor dels quals estan al seu costat. 

 És una persona recta, que compleix la llei i la fa complir, no li sap 
greu acceptar errors.

Phileas Fogg

Aouda

Jean Passepartout

Fix

‘No es veia en la casa ni armes ni altres 
utensilis de caça ni de guerra. Tot indicava 

els hàbits més pacífics.’

Ella pot considerar-se “ciutadana del 
món”.

‘-Passepartout- literalment significa “rossinyol”. 
És el sobrenom que se li dóna a algú 
espavilat que té habilitat per a eixir-se 

de qualsevol dificultat.’

‘El seu rostre transmetia intel·ligència i nervio-
sisme. Quan estava nerviós contreia sovint la 

entrecella.’
15
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Els escoltas som milions a tot el món, i no obstant açò tots ens 
comprometem a complir la mateixa llei, per a ser millors cada dia, 
ajudar als altres i fer d’aquest món un lloc millor cada vegada. 

Vols conèixer la Llei Escolta?, ací tens els seus 10 punts:
En finalitzar l’etapa d’acolliment, et comprometràs amb aquesta 
Llei, que has d’intentar complir cada dia.

LA LLEI ESCOLTA

 - L’escolta és digne de confiança. 
- L’escolta és lleial i acompleix els seus compromisos. 
- L’escolta és útil i servicial. 
- L’escolta és amic de tots i germà dels altres escoltes. 
- L’escolta és educat i respecta les persones. 
- L’escolta veu en la natura l’obra de Déu i la protegix. 
- L’escolta és disciplinat i no deixa les coses a mitges. 
- L’escolta és animós front a les dificultats. 
- L’escolta és treballador, auster i cuida les coses. 
- L’escolta és net i sa en pensaments, paraules i accions.

16
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La salutació és el signe que utilitzem tots els escoltes del món 
per a reconèixer-nos entre nosaltres. Solament les persones 
compromeses amb la Llei Escolta poden fer-ho.

Como es fa?
Alçant la mà dreta a l’altura del muscle, portant els dits índex, 
cor i anul·lar estesos i junts, i el dit menovell doblegat, subjecte 
pel polze.

LA SALUTACIó ESCOLTA

Què significa?

Els tres dits estesos representen les tres 
virtuts de tota persona escolta:
- Lleialtat: Sempre complim els nostres 
compromisos.
- Abnegació: Estem disposats a ajudar 
els altres i a implicar-nos en les causes 
en les quals creiem.
- Puresa: Som desinteressats, no 
posem condicions ni excepcions.

El dit polze sobre el dit menut representa 
el deure tota persona d’ajudar a les més 
febles i que més ho necessiten.

17

exp
lora

d
ors



Què és una aventura?
És un projecte que triem en la Unitat d’Exploradors per a organitzar 
i realitzar entre totes les persones que formem part de la Unitat. 
Pot ser una eixida al camp per a veure els estels, jugar a ser pira-
tes, pintar i decorar el nostre local, o planejar un viatge que dure 
diversos dies. Pot ser el que vulgueu, el més important és que siga 
alguna cosa que agrade a tota la branca i que us vinga de gust fer.
Perquè l’aventura isca bé, hi ha una sèrie de passos que caldrà 
seguir, les fases de l’aventura:

L’AVENTURA

Per patrulles, pensem què ens 
agradaria fer com a aventura, i 

cada patrulla fa una proposta.

1. IDEAR I PROPOSAR Entre totes les persones de 

la branca triem
 una de les 

propostes de les patrulles.

2. TRIAR
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3.
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R

Quan l’aventura estiga 
organitzada, llavors es podrà 
dur a terme, complint cada 

persona amb la seua funció.

4. REALITZAR

Celebrem
 el resultat, 

recordem
 els m

om
ents

viscuts i donem
 les gràcies

 a tots els exploradors.
5. CELEBRAR

Re
vis

em
, e

nt
re

 to
ta

 la
 b

ra
nc

a, 

co
m

 h
em

 p
re

pa
ra

t, 
re

ali
tza

t 
i 

ce
leb

ra
t l

’av
en

tu
ra

, p
er

 a 

m
illo

ra
r e

n 
el 

fu
tu

r.

6.
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LES MISSIONS DE PATRULLA

Dins de l’aventura, cada patrulla tindrà una ‘missió
’, és a dir, u

na tasca que realitza
r 

per a poder aconseguir re
alitza

r l’a
ventura. Per exemple, si 

l’aventura consiste
ix 

a constru
ir u

n castell de cartó, una patrulla pot te
nir p

er m
issió

 aconseguir e
ls 

cartons, u
na altra patrulla pot te

nir la
 missió

 de disse
nyar els p

lànols, i 
una altra 

patrulla tin
drà la missió

 d’aconseguir re
toladors i 

tiso
res per a pintar i r

etallar. 

Després, entre totes les patrulles fa
rem el castell, q

ue només sé
 podrà constru

ir si
 

cada patrulla ha complit a
mb la seua missió

.

ELS OBJECTIUS PERSONALS
En la fase d’Organitzar, cada explorador que ja s’haja com-

promès amb la branca triarà un objectiu personal per a inten-

tar complir-ho durant tota l’aventura. L’objectiu que es tria 

ha de ser alguna cosa en el que vulguem millorar perquè ens 

costa o perquè se’ns oblida fer-ho. Així, en finalitzar l’aventura, 

serem millors persones.

Q U A N T 

DURA UNA 

AVENTURA?
Depèn del que aneu a fer. Si la 

vostra aventura es pot realitzar en una 

eixida o acampada, potser solament us 

porte dos mesos dur-la a terme. Si us 

proposeu un propòsit més difícil, pot 

ser que dure més. L’important és 

que tingueu clar què voleu fer i 

com organitzar-ho.

ORGANITZACIÓ DE L’AVENTURAPerquè l’aventura es puga dur a terme, caldrà 

repartir tasques entre les patrulles, i cadascuna 

tindrà una ‘missió’ que complir perquè l’aventura 

siga possible. A més, en l’aventura, cada 
explorador es marcarà un objectiu 

personal per a millorar en un aspecte.

19
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EQUIPATGE
Poster complementari a l’atles que usa-
rem en l’organització de l’Aventura, on 
cada patrulla plasmarà la seua missió 
dins de l’aventura i cada explorador les 
seues accions i compromisos.

ATLES DE L’AVENTURA
Tota l’organització de l’aventura queda reflectida en un gran 
paper o cartolina al que cridem ‘L’Atles de l’Aventura’. Ací 
queda arreplegat tot: el que volem fer, les missions de les 
patrulles, el calendari, els personatges i l’ambientació, i els 
objectius personals. D’aquesta manera, tindrem a la vista tota 
la informació, en un únic lloc.
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El consell de guies de patrulles

És la reunió dels guies i subguías de totes les Patrulles de la 
Unitat d’Exploradors. En ella, es reparteixen tasques entre les 
patrulles i es comenta com avança l’aventura.
És important que abans i després del Consell de Guies, les 
patrulles es reunisquen per a organitzar-se.

EL CONSELL I L’ASSEMBLEA

L’assemblea dels exploradors

L’assemblea és la reunió en la qual totes les persones de la Unitat 
d’Exploradors es reuneixen. Es pot reunir per molts motius, i en ella 
es decideixen coses com: quin va a ser l’aventura, com organitzar-
se, com avaluar, etc. 21
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PRIMERA AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Com vaig a ajudar?

A qui he ajudat?

Com he ajudat?

Finalització:
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Records de la Aventura
(una foto, un dibuix, una frase...)



ELS VALORS
Els Exploradors sempre intentem millorar per a ser millors persones i fer d’aquest 
món un lloc millor. Per a açò, hi ha una sèrie de valors importants en els quals pro-
gressar. Per açò, quan triem el nostre objectiu personal de l’aventura, intentarem 
que estiga relacionat amb un d’aquests 9 valors.

  HONESTEDAT   Ser sincers amb nosaltres i amb els altres, en 
paraules, actes i pensaments.

LLIBERTAT
Actuar triant de 

forma responsable i 

assumint les 

conseqüències.

AUSTERITAT

Saber què coses són necessàries nostres 
vides i quins no, i rebutjar el consum i 

l’ús de les coses no necessàries. DIÀLEG

Comptar amb els al-

tres i escoltar-los, arri-

bar a acords i resoldre 

conflictes entre les 

persones.

RESPECTE
Conèixer, valorar i inte-

ressar-se pels altres, 

i voler entendre’s 
amb ells.

  

ESPIRITUALITAT  

Cercar el sentit de la vida, pensar sobre aquelles coses 

que no es poden explicar o respondre.

  

COMPROMÍS  

Dedicar-se a aquelles activitats i accions que triem, 

de forma responsable i generosa.

JUSTÍCIA

Conèixer les 

desigualtats i intentar 

que es respecte a 

totes les persones.

INQUIETUDDescobrir i sorprendre’s davant coses 
noves, i voler desenvolupar les pròpies capacitats.
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CARTA DELS 
EXPLORADORS

Aquesta és la carta a la qual ens comprometem, una vegada que hem 
conegut la Unitat d’Exploradors, si decidim continuar i començar a 
participar activament al costat de la resta de persones de la branca.

Caminant pel món, cerquem noves experiències, 

descobrim a cada pas tot tipus de cultures de 

les quals amb curiositat i respecte, aprenem 

a ser més oberts als altres, comprenent el 

vertader valor de les coses.

Juntament amb els nostres companys, realit-

zem aventures increïbles que ens ajuden a 

conèixer-nos millor entre nosaltres per a 

superar amb alegria i il.lusió les dificultats 

que apareguen.

En arribar al cim d’una muntanya, la im-

mensitat de la naturalesa ens meravella, i 

és el moment de fer un alt en el camí per a 

pensar i donar ales a la nostra imaginació; 

reflexionant sobre l’adreça que portem, amb 

la possibilitat de canviar el rumb.

Mirant amb ulls crítics el món, intentem 

millorar-ho amb cadascuna de les nostres 

accions, prenent com a model la persona de 

Jesús.

CARTA DELS EXPLORADORS
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Passats dos o tres mesos, si decidisc entrar a formar part de la Uni-
tat d’Exploradors em compromet a intentar viure segons els valors 
de la carta dels exploradors i a assumir compromisos personals en 
les missions de patrulla de les aventures futures. Aquest pas ho 
done realitzant la meua promesa:

“M’AGRADA EL QUE M’hAN ENSENyAT ELS MEUS 

COMPANyS I VULL COMENçAR EL MEU VIATGE 

AMB ELLS, COMPROMETENT-ME A VIURE 

SEGONS LA CARTA DELS EXPLORADORS, 

DESENVOLUPANT-ME EN CADA NOVA 

AVENTURA, I EL MEU COMPROMíS PERSONAL éS...”

A partir d’aquesta cerimònia tindràs en un el teu fulard un 
passafulards del color de tu branca, és a dir, blava, que té 
simbolitzada una brúixola. A partir d’ara aquesta 
brúixola t’acompanyarà per a indicar-te sempre el teu nord, de 
manera que si et desorientes, pugues utilitzar-la per a tornar al 
teu camí. Ara, comença una nova fase del teu viatge, la de les 
grans aventures, en la qual podràs assumir nous reptes i 
responsabilitats al costat de la unitat d’exploradors.

Els meus records
Com m’he sentit en la promesa?
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VIVINT 
AVENTURES
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

29

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:

Missió o missions de la meua patrulla:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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Records de les teues Aventures
(una foto, un dibuix, una frase...)



NOUS
hORITzONS
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Acabada l’etapa d’aventures, arriba una 
etapa en la qual continuarem vivint 
experiències juntament amb els explo-
radors, però aquesta vegada mirant cap 
a nous horitzons. Ara som exploradors 
amb molta experiència, estem en la 
recta final del nostre viatge, per la qual 
cosa hem de servir d’exemple i ajudar 
als altres.

Aquesta és l’etapa de servei, en la qual hem d’assumir major res-
ponsabilitat, acompanyar als nous exploradors, sent el seu tutor i 
també oferir-nos per a ajudar en tot moment.
En aquesta nova etapa, els compromisos en les aventures hauran 
de tenir una vocació de servei, i quan els complim, se simbolitzaran 
amb un rastre morat.
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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AVENTURA

Data d’inici:

 Nom i Resum:

Missió o missions de la meua patrulla:

Acció o accions que vaig a realitzar:

El meu objectiu personal:

De quines coses m’he ocupat? 
M’ha faltat alguna cosa?

he complit el meu objectiu personal?
Com ho sé?

Finalització:
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Records de les teues Aventures
(una foto, un dibuix, una frase...)
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Ho has aconseguit. Has completat el teu projecte, has complit la 
teua promesa, has guanyat l’aposta. Pot ser que en algun moment 
pensares que no era possible, pot ser que perderes l’esperança, 
pot ser que pensares a tirar la tovallola i abandonar… però no 
ho vas fer, i ací estàs. En el final del camí. Amb tot compliment, i 
amb moltes històries, aventures i vivències guardades en aquest 
passaport, com a prova de la teua gran travessia.

Però un viatge mai acabar sense que hi haja un de nou entre mans. En 
aquesta ocasió, serà en una nova branca, amb nous acompanyants. 
Abans d’emprendre aquest viatge, anem a conèixer a l’Expedició de 
Pioners, amb una xicoteta convivència.

‘Sapieu, senyor Fix, que el meu amo és home honrat, i que quan fa 
una aposta tracta de guanyar-la lleialment.’
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Ara que tot ha acabat, ara que la travessia ha finalitzat, és el moment 
de parar i reflexionar sobre allò viscut, de pensar en aquests anys, 
per a agafar impuls per al següent gran projecte, per al següent gran 
viatge: PIONERS.
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