Dinàmica per a branques joves
Benvolguts caps dels agrupaments,
A les vostres mans teniu una dinàmica per a treballar amb els vostres joves. Aquesta us permetrà
reflexionar al voltant de l’escoltisme amb els joves i continuar coneixent-los en profunditat.
Us demanem però que els hi deixeu espai a ells per a respondre, sense condicionar les seves respostes
ni fer judicis de valors. Tot i això, trobareu anotacions al llarg de la dinàmica que us poden ajudar.

FUNCIONAMENT
Formeu part d’un grup en un Drive amb altres agrupaments amb els que intercanviareu preguntes i
respostes. Cada agrupament hi pot accedir a través del seu correu d’unitat o d’agrupament. A l’hora de
respondre aquestes preguntes seria interessant que cada agrupament s’identifiqués amb el nom i
escrigués amb un color diferent.
Per començar i per què pugueu iniciar un debat dins la vostra unitat us presentem una serie
d’afirmacions en les que us heu de posicionar, movent-vos per la sala segons considereu. Us deixem a la
vostra elecció si voleu fer-ho de manera gradual, per exemple de l’1 al 4, o bé si voleu fer-ho en que
s’hagin de posicionar en el SI o en el NO.
Recolliu les idees principals que surtin del debat en un paper-mural.
Les afirmacions són:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Tots els escoltes treballem per deixar el món millor de com l’hem trobat
El gènere no té importància dins l’escoltisme. (Caps: deixeu divagar, que surti què és el gènere,
com el treballem, si cal treballar-lo, etc. Totes les idees que en surtin poden ser interessants)
Vaig al cau perquè hi van els meus amics.
Conèixer altres escoltes et desvia del tarannà del teu agrupament. (Caps: com a tarannà del teu
agrupament ens referim al que es fa pròpiament al nostre AE, i que pot canviar si coneixem com
funcionen altres escoltes)
La incidència que té l’escoltisme en la societat és pràcticament nul·la i per això no se’ns té en
compte.
Anar de sortida amb el cau a la natura, enlloc d’anar de festa amb col·legues és de friki. (Caps:
veure què és el que entenen per aquest friki)
Anar al cau fa canviar a les persones. (Caps: que surti si els canvis són a positiu o a negatiu, i
quins...)
Sóc escolta només quan vaig a cau.
L’essència de l’escoltisme no es basa en els petits detalls. (Caps: per petits detalls ens referim als
noms de les unitats, camises, insígnies, franges d’edat…)
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L’escoltisme s’ha de poder adaptar a les necessitats de la societat

Un cop feta la primera part, passarem a asseure’ns tots en cercle i, amb les idees que han sortit al paper
mural de l’anterior part de la dinàmica i les preguntes que trobareu a continuació, creeu un debat en la
vostra unitat al voltant de l’escoltisme, el que s’hi treballa i què suposa això per a cadascú de nosaltres.
D’aquest debat n’haureu d’extreure:
- Per una banda un mural/vídeo/foto explicant què és per a vosaltres l’escoltisme. Aquest
mural/vídeo/foto es penjarà a un espai virtual on tothom hi tindrà accés (tingueu en compte els drets
d’imatge en cas de fer-ne un vídeo o foto).
- Per una altra banda un mínim de 5 preguntes o dubtes que la vostra unitat vulgui fer a altres
agrupaments. (Caps: poden sortir preguntes de qualsevol tipus, des de si porten camisa i perquè, fins a com
fan el seu treball de la natura. És totalment lliure i obert a la curiositat dels joves!).
Les preguntes, que les heu de llençar quan creieu convenients en el debat, són:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Per què vas al cau? Que t’aporta, i que ofereixes tu al cau?
Què ha canviat en tu el fet d’anar al cau?
Creus que és important que el cau existeixi? Perquè?
Quins són els trets distintius del teu agrupament que creus que el fan diferent d’un altre?
(Caps: que no només es fixin en la simbologia sinó en la manera de fer del cau)
I si us fixeu amb els agrupaments del vostre voltant (geogràficament i amb aquells que hagueu
compartit experiències), hi veieu semblances? Quines?
Treballem tots els escoltes de la mateixa manera?
Quin objectiu té per a tu l’escoltisme?
Sempre treballem per deixar el món millor de com l’hem trobat?
Quines coses no us agraden i canviaríeu de la societat actual?
Com creus que l’escoltisme català pot ajudar a canviar aquesta societat del futur?

La tercera part depèn tant de vosaltres com dels altres agrupaments. En l’espai virtual on heu col·locat
les vostres preguntes hi podreu veure altres preguntes dirigides a vosaltres per a respondre. Us
demanem que respongueu als altres agrupaments ja sigui simplement exposant la vostra visió o en
forma de vídeo, mural, foto, dibuix, escrit, cançó, dansa, etc.
Per tancar la dinàmica dir-vos que d’ara en endavant està a les vostres mans trobar-vos i fer intercanvis
reals amb els agrupaments del vostre grup. És el moment de compartir de manera vivencial i posar en
comú les vostres experiències, reflexions i tot allò que vulgueu per poder veure com treballen altres
escoltes d’arreu de Catalunya.
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