Trobada Branques Joves - Clan/Truc/Ròvers
10:00-10:30 - Inscripcions i benvinguda:
Explicació del funcionament del dia i repartiment en petits grups.

10:30-11:30 - Activitat de coneixença:
●

Es realitzarà en petit grup amb gent de diversos agrupaments.

●

Primer farem una presentació individual on cadascú dirà el seu nom, els anys que fa que està al
cau, el seu record més especial a l’agrupament i una cançó que li agradi cantar amb la seva
unitat/ un joc típic del seu cau.

●

Després, cada persona (si n’hi ha dues o més del mateix cau ho faran juntes) haurà de fer un
dibuix que després explicarà al grup on es reflecteixi com són els membres de la seva unitat,
quins projectes tenen aquest curs i com s’organitzen (dins de la unitat i amb la resta de
l’agrupament).

11:30-13:00 - Dinàmica en petit grup
Cada petit grup tindrà tres sobres amb diverses propostes. Cal que s’organitzin per anar fent les tres
activitats proposades durant el matí, autogestionant-se el temps (tot i que els anirem avisant del
temps restant).
●

Sobre 1: Aquí hi trobaran quatre lectures que els faran reflexionar sobre alguns dels reptes de
l’escoltisme i sobre com organitzar-se per assolir-los.

●

Sobre 2: En aquest sobre hi trobaran els organigrames de les tres associacions i hauran de
reflexionar sobre com una nova associació ens podria permetre treballar millor a nivell
organitzatiu.

●

Sobre 3: Al darrer sobre hi trobaran preguntes que els plantegen aspectes de la seva entitat
actual que els agradaria canviar (identitaris, organitzatius, de gestió, representativitat…)

13:00-14:00: Posada en comú i contextualització del procés.
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14:00-15:30 - DINAR
Aprofitarem aquesta estona per compartir projectes, recursos, fer xarxa i coneixença (pòsters a les
parets on posar un projecte que hagin fet i els hagi marcat, una activitat que els hi agradi molt, un
joc...).

15:30-16:15 - Activitat de tarda:
Durant la tarda farem un breu context sobre com s’ha treballat fins ara el procés i què hi ha fet cada
grup de treball. Després ens dividirem en 4 grups (amb 4 dinamitzadors que tinguin informació sobre
la feina feta en els grups de treball) per aprofundir en allò que els preocupa més, que ens expliquin
què els genera dubtes o quins reptes veuen de cara al futur.

17:00h-17:30 - Tancament, valoració i comiat:

Paper dels coordinadors/animadors/caps de Clan/Truc/Ròver:
●

Matí: ajudar en la dinamització, animant al grup a debatre i a extreure’n més detalls, aconseguint
que els i les joves extreguin les seves pròpies conclusions dels debats.

●

Tarda: Poden tenir un espai propi on poder parlar sobre com s’està treballant als diferents
agrupaments el procés amb els claners/trucs/ròvers, si s’ha treballat o no, les dinàmiques que
s’hagin fet, el treball des d’ara fins al congrés, etc…
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