
PROGRAMA DE CURS 2018-19

 

01. IDENTITAT ESCOLTA

1.01 Llei i Promesa

1.01.01 Posar de relleu la Llei i la Promesa com a centre de la identitat escolta compartida 
internacionalment.

01. Reflectir el treball de la Llei i la Promesa a les formacions de MEG i a les de l'àrea internacional de la 
FCEG.

02.  Donar  suport  específic  als  agrupaments  per  impulsar  la  fraternitat  universal  (intercanvis)  en  els
projectes internacionals de MEG.

1.01.02 Treballar la Llei i la Promesa amb els agrupaments i a les formacions.

01. Elaborar un recull dels diferents documents de proposta sobre la Promesa Escolta i fer-ne difusió.

1.02 Espiritualitat

1.02.01  Millorar  el  treball  de  l'espiritualitat  dins  el  Mètode  per  fomentar  l'educació  conscient  de
l'espiritualitat a les branques.

01. Fer difusió dels documents de MEG relatius a l'espiritualitat per fer-los accessibles als agrupaments i
als participants a les formacions.

02.  Adaptar el  document "Animar l'espiritualitat  a l'escoltisme i  el  guiatge"  a  les guies didàctiques de
l'Escola de Formació.

03. Oferir recursos als agrupaments perquè treballin l'espiritualitat dins del Mètode.

04. Consolidar el monogràfic d'Espiritualitat.

1.02.02 Redescobrir la natura com a font de creixement de la dimensió espiritual.

01. Publicar un nou llibret de descoberta de la vida ermitana a Montserrat en el marc del MISC.
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1.03 Campaments escoltes

1.03.01. Realitzar campaments sostenibles, segurs i respectuosos amb la natura i l’entorn.

01. Crear l'Àmbit de Campaments i Natura amb l'objectiu de treballar la qualitat de les activitats que duem
a terme.

02. Fer seguiment de la normativa d'activitats de lleure i dels acords amb la Direcció General de Joventut.

03. Consensuar criteris i donar respostes a les inquietuds referents a la normativa del decret d'activitats
de lleure vigent.

04. Treballar amb l'administració el canvi en el procés de sol·licitud del permís de foc.

1.03.02 Garantir la seguretat de les nostres activitats, revisant la seva validesa pedagògica i assegurant el
benestar de totes les persones que hi participen: infants i joves, caps i responsables associatius.

01. Oferir una eina d'autoavaluació als agrupaments que faciliti l'anàlisi i afavoreixi la creació d'eines per a
la prevenció i formació dels caps.

02. Revisar el protocol d'incidències i adaptar-lo a les necessitats actuals.

03. Implementar el protocol d'incidències a totes les demarcacions i sectors.

04. Agrupar i vincular els protocols de crisis i accidents, incidències, dol i maltractaments per facilitar-ne
l'aplicació.

05. Implementar el protocol per afrontar les situacions de crisi i gestió d'accidents formant als caps de
l'entitat i treballar per compartir-lo amb altres entitats i la Direcció General de Joventut.

06. Oferir formacions en l'àmbit de seguretat en els campaments i rutes amb bombers, agents rurals, etc.

07. Millorar l'accés a l’apartat web existent de natura. Recuperar recursos de muntanya existents i facilitar
accés i difusió.

08. Detectar les activitats rituals, les tradicions, etc. que es porten a terme als agrupaments i que poden
posar en risc el benestar dels infants, joves i caps, per tal d’analitzar-ne la seva validesa pedagògica.

1.03.03 Garantir una qualitat pedagògica coherent amb l'ideari de l'entitat i amb la normativa vigent dels
dossiers de campaments i fitxes bàsiques.

01. Fer una proposta de pauta de revisió de dossiers de campaments comuna per a tota l'entitat, agafant
com a base les pautes de revisions existents en les diferents Demarcacions.
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1.03.04 Promoure la participació en projectes de responsabilitat ambiental existents i treball en xarxa amb
altres entitats.

01. Incloure criteris a la convocatòria de subvencions internes per a promoure els projectes ambientals.

1.03.05 Incrementar la participació i representació en plataformes i entitats relacionades amb natura i
muntanya.

01. Establir contacte continuat amb entitats de voluntariat ambiental i Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya.

02. Difondre i recollir projectes de responsabilitat ambiental que es realitzen a l'entitat.

1.04 Formació

1.04.01 Actualitzar el model d’Escola de Formació en relació amb el Mètode Escolta.

01. Consolidar els monogràfics de Mètode Específic de Branca.

02. Obrir la formació de Ràngers i Noies Guia, ForRiNGs.

03. Oferir suport i recursos per facilitar la implementació dels Hàbits Saludables a les diverses formacions.

1.04.02 Millorar el funcionament de l'Escola de Formació per respondre a les necessitats actuals.

01. Actualitzar les eines d'avaluació que s'utilitzen a les diverses formacions per aconseguir un major nivell
qualitatiu en aquestes.

02. Implementar el nou protocol de No Apte a les formacions.

03. Adaptar els mòduls actuals de Formiga 1 i 3 per crear el Mòdul de Gestió.

04. Oferir recursos per millorar i incorporar la perspectiva de gènere a les formacions.

05. Revisar la proposta del marc formatiu del Procés d'Unitat, i aplicar propostes de millora concretes a
l'Escola de Formació de MEG.

 

02. PARTICIPACIÓ

2.01 Participació Infantil

2.01.01  Generar  coneixement  al  voltant  d’experiències  de participació  infantil  i  juvenil,  tant en l’àmbit
nacional com internacional.
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01. Participar en espais formatius i rebre assessorament extern per tal d'ampliar coneixements.

02. Compartir  els coneixements,  el  marc teòric i  les experiències en relació a la participació infantil  i
juvenil en diversos espais de l'entitat.

03. Identificar bones pràctiques, formacions, esdeveniments i altres recursos a nivell internacional sobre
la participació activa d'infants i joves que puguem aplicar a la nostra realitat nacional.

04.  Compartir  els coneixements,  el  marc teòric i  les experiències en relació a la participació infantil  i
juvenil fora de l'entitat.

05. Potenciar la presència de l'escoltisme i el guiatge català a espais formatius i d'intercanvi de Participació
Infantil per tal d'enriquir la nostra manera de treballar-ho a l'entitat: l'Àgora Ròver, CubNet, The Academy,
etc. en l'àmbit europeu.

2.01.02  Continuar  construint  el  projecte  de  Laboratori  entorn  a  la  participació  infantil  i  juvenil  als
agrupaments.

01. Finalitzar el procés de recollida d'informació i anàlisi de la mateixa.

02. Elaborar la publicació a través d'un procés participatiu amb els agrupaments participants del projecte.

03. Mantenir el treball i seguiment de la feina feta de participació amb els agrupaments participants actius
del LAB.

2.02 Representativitat i confiança

2.02.01 Fer que els espais generals esdevinguin espais de bona relació i confiança.

01. Consolidar el treball de dinàmiques per fomentar la confiança i l'intercanvi de bones pràctiques entre
els Responsables Associatius.

2.02.02 Treballar la responsabilitat dels diferents rols que es desenvolupen dins l'entitat.

01. Crear una càpsula formativa sobre la responsabilitat que té cada membre de l'entitat en relació al seu
rol,  establint  procediments  a  seguir  en  aquells  casos  que  sigui  necessari  i  garantint  que  totes  les
responsabilitats estiguin cobertes.

2.03 Escoltisme i guiatge català

2.03.01 Culminar la definició del procés de transició cap a la nova associació de l’escoltisme català. 

01. Revisar els processos, els òrgans, les funcions i els espais de decisió actuals en el marc triassociatiu per
tal de millorar-los i redefinir-los, si cal.

4



02. Establir els mecanismes de participació i els processos de decisió del període de transició cap a la nova
associació.

03. Planificar el període de transició tenint en compte els diferents agents i espais.

04. Corresponsabilitzar els responsables associatius dels processos de transició a través d’espais associatius
i triassociatius.

2.03.02 Implementar el nou model d’organització afavorint la continuïtat del projecte i de l’activitat dels
agrupaments.

01. Engegar progressivament els equips i òrgans de treball de la nova associació.

02. Garantir el suport i l’acompanyament dels agrupaments de forma coordinada entre les tres associacions.

03. Generar espais entre homòlegs associatius.

04. Definir una proposta bàsica dels reglaments necessaris per al funcionament de la nova associació.

2.03.03 Iniciar la transició garantint el suport a la tasca educativa i associativa.

01. Finalitzar el pla de transició de l’escola de formació, tot comptant amb la validació legal.

02.  Oferir  les  eines necessàries  per facilitar  la  transició  en termes legals  i  de gestió  del  dia  a  dia  dels
agrupaments.

03.  Garantir  que  la  proposta  de  nova  associació  compleix  amb  el  marc  legal  vigent,  tot  rebent
l’assessorament necessari.

04. Definir el pressupost i els aspectes necessaris per a la gestió econòmica de la nova associació.

05. Detallar la nova forma de funcionar de l’estructura tècnica de la nova associació.

2.03.04 Posicionar la nova associació com a referent educatiu i juvenil del nostre país.

01. Difondre la nova realitat de l’escoltisme català.

02. Dissenyar i aplicar una identitat corporativa que identifiqui l’escoltisme català.

03. Crear un pla de comunicació per a la nova associació que ens permeti fer arribar a la societat la nostra
proposta educativa.

04.  Potenciar  la  representació  en  els  diversos  espais  i  entitats,  treballant  conjuntament  per  fer-nos-hi
presents i incidir-hi.

05. Treballar la transició i la nova realitat de l’escoltisme català amb les entitats d’escoltisme i guiatge 
espanyoles i internacionals.
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2.03.05 Definir un nou pla estratègic que doni resposta a les necessitats de l'escoltisme els propers anys.

01. Elaborar el nou pla estratègic.

 

03. IMPACTE SOCIAL

3.01 Educació per a l’acció

3.01.01  Acompanyar  als  agrupaments  i  demarcacions  per  donar  resposta  a  les  necessitats  educatives
especials (NEE) dels seus infants i joves.

01.  Analitzar la informació recollida durant el  curs anterior per poder fer un bon diagnòstic sobre les
necessitats reals dels agrupaments i les demarcacions.

3.01.02 Promoure l'Educació per al Desenvolupament com a eina de transformació social.

01. Potenciar la presència a espais formatius, de treball i d'intercanvi externs de forma coordinada amb la
FCEG.

02. Definir i coordinar les accions a desenvolupar des de l'escoltisme i guiatge en relació als refugiats de
forma coordinada amb la FCEG.

3.02 Locals i entorn

3.02.01  Vetllar  per l'existència  d'una bona xarxa de relacions de l'agrupament  amb el  seu entorn més
proper.

01 Analitzar les dades dels convenis de cessió de locals dels agrupaments i demarcacions i proposar un pla
d'acció per treballar per l'estabilitat als locals.

3.03 Xarxa i comunitat

3.03.01 Potenciar la relació amb l'escoltisme dels territoris de parla catalana.

01. Millorar la comunicació dels projectes de l'escoltisme del territori de parla catalana.

02. Promoure la participació,  potenciar i millorar els projectes que es duen a terme, i projectar-ne de
nous.

03. Establir vincles de col·laboració amb entitats que fomentin la llengua catalana i la cohesió del seu
àmbit territorial des del Projecte 4vents.
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3.04 Reconeixement social

3.04.01 Donar visibilitat a l'escoltisme i el guiatge català.

01. Utilitzar el butlletí digital de la FCEG per transmetre notícies i comunicats als caps.

02. Utilitzar els canals de comunicació per visibilitzar les activitats i projectes dels agrupaments.

03. Fer difusió de la tasca de l'escoltisme i el guiatge català als mitjans de comunicació.

3.04.02 Guanyar reconeixement de la tasca educativa, social i comunitària de cara a l'exterior.

01. Conèixer i adaptar els formularis a la nova llei de protecció de dades.

02. Elaborar un manual de bones pràctiques sobre la gestió a l'Agrupament i a la demarcació/sector.

03. Establir i unificar protocols de treball a les oficines tècniques de demarcacions.

3.04.03 Esdevenir agents actius i reconeguts en els diversos espais d'escoltisme i guiatge internacional.

01. Fer accessibles als escoltes i guies d'arreu del món les nostres millors propostes ideològiques, recursos
i projectes de forma coordinada amb la FCEG.

02. Participar de forma activa i rellevant en el cicle de governança europeu de WOSM i WAGGGS (trobades
prèvies durant el curs 2018-2019 i Assemblees Europees conjuntes de l'agost de 2019)

3.05 Reconeixement legal

3.05.01 Promoure la qualitat i transparència de la comptabilitat del conjunt de l'entitat.

01. Formar i fer seguiment als administradors dels agrupaments per tal d'assegurar l'aplicació dels criteris
de qualitat establerts per la TASA General.

02. Treballar per unificar criteris en aspectes del pressupost general.

3.05.02 Aconseguir un marc legal que reconegui la nostra tasca educativa.

01. Participar dels espais de treball de redacció de marc normatiu des dels diferents espais d'interlocució
directa  i  de  representació  (Llei  de  foment  de  l'associacionisme,  marc  normatiu  d'associacionisme
educatiu, etc.).
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