
  



  

Els campaments escoltes 
en 5 preguntes

      1. Què són els campaments escoltes?

              Són 10/15 dies de convivència en grup en contacte directe amb la natura, co-organitzats

               pels mateixos infants i joves participants, i on culmina el treball educatiu i de creixement

              personal que es fa durant l'any als agrupaments escoltes. Poden consistir en acampades a

                la natura, rutes a peu o en bicicleta, o trobades internacionals amb infants i joves d'altres

 països.

    2. Qui hi participa?

                  Els 14.000 infants i joves entre 6 i 19 anys que formen part d'un dels 205 agrupaments de

          Catalunya, acompanyats de 4.000 caps (joves educadors voluntaris compromesos durant

        tot l'any amb l'escoltisme i el guiatge).

   3. Qui els organitza?

               Els mateixos nens/es i nois/es que durant tot l'any van als agrupaments dels pobles i

               barris, amb el grup d'iguals amb qui han compartit tot el curs, i amb l'acompanyament

   dels seus caps.



  

Els campaments escoltes 
en 5 preguntes

     4. En què es caracteritzen?

                   - Són vivencials: la convivència, la relació amb el grup, les excursions i els jocs són la principal font

d'aprenentatge.

                    - Es fan en contacte directe amb la natura: sovint, acampant en un terreny al mig del bosc sense cap

          instal·lació construïda o fent una ruta o travessa per la muntanya.

                   - S'engloben dins d'un projecte educatiu més ampli: el que es fa durant tot el curs a l'agrupament i,

           en general, tot el creixement personal que suposa el pas per l'escoltisme.

                 - Els infants i joves en són veritables protagonistes: contribueixen a preparar-los i a decidir què faran.

                 Tot allò que es fa als campaments va en funció de les necessitats educatives i preferències del grup.

                - Tots els educadors/es ho fan des de l'implicació personal voluntària: no només durant els 10-15

          dies de campaments sinó amb una implicació durant tot el curs.

     5. Per què l'escoltisme fa campaments?

                  Perquè és una de les millors eines educatives de creixement personal per infants i joves i concentra

            l'essència del mètode educatiu de l'escoltisme: la participació democràtica, tant de metodologia

                  interna com d’aprenentatge pels infants i joves, l’entorn natural com a lloc bo per la realització de les

       activitats educatives, i l’educació a través de l’acció.



  

Els campaments escoltes; 
un espai d'aprenentatge únic

       Els campaments escoltes són un espai de

  convivència entre iguals,   basat en les 

   necessitats i els interessos   del grup,

    acompanyat per joves voluntaris    (caps) i amb

 uns  objectius pedagògics clars.

       Els campaments són un espai idoni per   aprendre a

     través de l’acció els valors    pels quals educa

       l’escoltisme i el guiatge, en especial, el compromís  ,

 la natura   , fer servei   , la participació   , la

vivencialitat  , l’  esperit crític   o el   treball en equip.



  

Els campaments escoltes; 
un espai d'aprenentatge únic

        Els campaments escoltes són possibles gràcies a la    dedicació de 4.000

 joves voluntaris       que hi dediquen aproximadament 1 milió d’hores.

    Els infants i joves    preparen, executen i revisen     els campaments, augmentant-ne així

        el potencial educatiu i fent-los més partícips!



  

Un campament per a 
cada necessitat!
Campaments a la natura: 

                   Els campaments a la natura són estades de 7 a 15 dies amb tendes en ple medi natural, i

           disposant de l’imprescindible per aproftar aquest entorn privilegiat com a font

   d’aprenentatge i d’aventura inesgotable.

       A través de l'entorn natural, la limitació

      de les tecnologies, la convivència en

        gran i petit grup i l'existència d'un eix

     d'animació els infants i joves

     desenvolupen el treball en equip,

    l'assumpció de responsabilitats, la

      simplicitat i l'esperit crític, entre altres.



  

Un campament 
per a cada necessitat!

Rutes i travesses

    Aquesta modalitat de campaments

       consisteix en realitzar una ruta per indrets

     naturals i/o socials especialment rellevants

        pels interessos i els objectius del grup.

        La principal característica de les rutes és el

        canvi de lloc constant a través del propi

        esforç amb la descoberta de llocs nous i

    d'interès que això implica.

     Aquests elements permeten treballar la

       confança en el grup, trobar-se amb un

    mateix, l'esforç o la simplicitat.



  

Un campament per a 
cada necessitat!

Campaments internacionals

         Els campaments internacionals consisteixen en realitzar els campaments conjuntament

        amb escoltes i guies d'altres indrets del món.

        Cada estiu, hi ha una gran quantitat de

    propostes, des d'intercanvis bilaterals

       fns a trobades de 40.000 infants i

 joves.

    Aquests campaments són contextos

      idonis per conèixer i treballar la

      diversitat al mateix temps que es

    fomenta la fraternitat universal.



  

Sobre l'escoltisme i el guiatge

 Al món:

     - Més de 100 anys d’història.

    - Present en 160 països.

     - 45 milions de membres: el

   moviment juvenil més nombrós

 del planeta.

      L’escoltisme i el guiatge són un   moviment educatiu juveni     l que, des del voluntariat  ,

   educa en la  participació democràtica   i el  compromís cívic        , amb la natura com a espai

   idoni per a l’aprenentatge.

   A Catalunya, hi ha  tres entitats    d'escoltisme i guiatge,    Acció Escolta de Catalunya  ,

 Escoltes Catalans  i      Minyons Escoltes i Guies de Catalunya     , agrupades en la

    Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge  (FCEG).

 A Catalunya:

    - 18.500 infants i joves.

      - dels quals 4.000 són caps

(educadors)

    - 200 agrupaments (grups locals).
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