Trobada Branques Joves - Pioners i Caravel·les
10:00-10:30: Arribada/Inscripcions
10:30-11:30: Jocs de contacte.
●

Tot s’hi val

●

Guerra de petons / Kiss me /…

●

Pedra paper tisora de fans:
○ Totes es reparteixen per l’espai de manera aleatòria i van caminant sense rumb. Quan
es troben a una altra persona, juguen al Pedra Paper Tisores (PPT). La que guanya
continua caminant, mentre que la que ha perdut, l’ha de seguir tot aplaudint i animant,
com una fan incondicional. El joc segueix fins que queden dues amb un gran grup de
fans al darrera i s’enfronten en el PPT final.

●

Altres jocs que proposin, típics dels caus de cadascú.

11:30-12:45: Dinàmica 1
●

Ens repartim en petits grups per agrupaments i cada petit grup ha de descriure com és el seu
cau, què fa, com és un dissabte a la tarda, un dia de campaments, com funciona, etc., a partir de
conceptes o paraules (no grans frases, ni explicacions llargues). Paral·lelament, també hauran
d’escriure preguntes que vulguin fer als altres agrupaments sobre com funcionen, dubtes sobre
les altres associacions, etc.

●

La persona dinamitzadora va passant a recollir els conceptes de cada petit grup i els va
enganxant en un paper d’embelar de manera agrupada. Cada agrupament esdevé un núvol de
conceptes separat de la resta al paper. També recull les preguntes i les posa totes dins d’una
mateixa capsa.

●

A cada núvol de conceptes del mural li assignem un número aleatori i juguem al bingo: Cada
petit grup (que, recordem, són per agrupament) es mirarà els núvols de conceptes del mural i
intentarà esbrinar a quina associació pertany cada un.

●

Seguidament, i dinamitzat com un bingo, el dinamitzador anirà explicant la solució. El primer
grup que aconsegueixi descobrir un AE de cada associació guanya cridant BINGO!

La idea és veure com tot i ser d’agrupaments i associacions diferents acabem fent coses molt
semblants ja que totes partim del mètode com a base. Veure que segurament, el fet de pertànyer a
una associació o a l’altre no esdevé un element real de diferència.
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12:45-14:00: Dinàmica 2
●

Ara, trenquem els petits grups per agrupaments i en creem de barrejats. En cada petit grup hi
haurà persones de diferents agrupaments i de les tres associacions.

●

Les dinamitzadores van repartint les preguntes a cada petit grup, els quals hauran de
respondre-les conjuntament i debatre si cal. Recordem, que són preguntes que han escrit les
pioneres sobre coses que no saben o creuen saber dels altres AE’s i de les dues associacions de
la que no formen part. Hauran de donar-se respostes entre les persones dels petits grups,
compartir el que es correspon amb la realitat i el que no, trencar els tòpics i conèixer realment
com funcionen.

●

Posteriorment, cada petit grup, haurà de crear un núvol de conceptes pensant com seria per
ells l’escoltisme i l’agrupament ideal. Què els hi agradaria tenir? Com seria? El nou núvol de
conceptes resultant podriem dir que és el de l’escoltisme català.
○ Les dinamitzadores poden anar llençant preguntes per acompanyar a la reflexió: Com és
aquest escoltisme català? Com canvia el món? Ho fa? Que fan les pioneres en aquest
escoltisme?...

●

Finalment, cada petit grup pensa una petita representació sobre com seria un dia de
campaments d’un agrupament que es basi en les característiques que apareixen en aquest
núvol d’idees que defineix l’escoltisme català.

La idea aquí és que la conceptualització de l’escoltisme català no esdevingui molt teòrica, sinó que els
conceptes que surtin facin referència a coses més tangibles del dia a dia de les pioneres.

14:00-15:30: DINAR
15:30-16:15: Procés d’Unitat Escoltisme Català
●

Contextualització del procés i resoldre dubtes.

16:15-17:30: Dinàmica 3
●

Es reparteixen per l’espai de manera aleatòria, tindran mig full on els hi demanem que de
manera més o menys resumida escriguin dues coses:
○ Com/Per què i quan va entrar a l’agrupament? (És important incidir en els motius, en
aquest com i per què)
○ Per què segueix actualment a l’agrupament?

●

Un cop passats uns 10 minuts, aniran entregant els papers a les dinamitzadores. Després,
jugarem al joc dels paquets, però agrupant-nos en funció dels motius pels quals vam entrar a
l’agrupament i els de per què hi seguim.

●

Quan el joc acabi, farem petits grups barrejats i deixarem que les pioneres puguin parlar sobre
les seves experiències i les comparteixin, en un ambient distès.

●

Finalment, ens tornarem a posar en gran grup i tornarem a jugar a jocs de contacte. Podem
repetir jocs del matí, fer alguns que no ens hagi donat temps o incloure noves propostes que
surtin.
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