
Estimades caps!

El proper 17 de febrer tenim la trobada de... bé, potser que comencem pel començament!

Som  un  dels  equips  de  la  Federació  Catalana  d’Escoltisme  i  Guiatge  (FCEG)  que  estem 
estructurant el treball de reflexió sobre els valors que impregnen la nostra tasca educativa, la 
nostra acció i, per tant, el moviment escolta en el seu conjunt.

Aquest treball  ha de permetre que l’escoltisme català dels propers anys doni resposta als 
canvis  socials  que s’estan produint  i  s’impliqui  en la  millora del  nostre  entorn  social  i  les 
persones que hi convivim.

Però no estem sols!  Hi  ha altres equips que també estan vertebrant la  reflexió al  voltant 
d’altres qüestions... però tot arribarà!

Així doncs, quina és la proposta?

Com veureu us adjuntem una  dinàmica de treball al Consell  a través de la qual podrem 
reflexionar al voltant d'alguns retalls de la realitat que ens envolta. Una primera dinàmica de 
debat amb tres qüestions per aprofundir-hi. Us proposem, doncs, que durant els propers caps 
de setmana, previs a la trobada, reserveu una estona per a debatre-les, en el marc del consell  
o després del cau, per tal d’anar escalfant motors per a la trobada.

(A més, caldria que en la mesura del possible, ens féssiu arribar les vostres reflexions fins el 
dilluns 11 de febrer a través d'aquest formulari. Una entrada per cada debat plantejat!)

 
Ara sí... agafeu l’agenda i obriu-la pel  17 de febrer. Efectivament hi teniu la  Trobada de 
representants, on traslladarem tot aquest cúmul de idees que hàgiu treballat als consells.

La trobada començarà a les 10h del matí i acabarà a les 18:30h, i hi participaran 2 persones 
de cada consell. Trobareu tota la informació pràctica sobre la trobada aquest enllaç.

Recordeu! Que aquesta és una oportunitat única per revisar, estripar, refer ... en definitiva, 
(de)construir allò que som i cap a on volem anar, i per això és imprescindible que totes i tots 
ens hi impliquem al màxim!

Fins ben aviat!

Equip de Persona i Societat de la FCEG

http://form.jotformeu.com/form/30154596722354
http://www.fceg.cat/jornada_17

