
NAVEGUEM TOTS JUNTS

PLA ANUAL

CURS 2017-2018

FE

Dins les possibilitats dels horaris de feina, 

els Consiliaris assistir a la Foca Inicial.

Dur a terme un Recés per a Caps, el 

dissabte dia 17 de març de 2018 de 9'30h 

a 12'30h.

Aportar material a la Maleta de Gestió.

FORMACIÓ

Sondejar amb eficàcia les necessitats 

formatives dels caps i responsables, així 

com les seves preferències de calendari i 

horaris, per adaptar al màxim l’oferta 

formativa.



ASSOCIACIÓ – CAP A FORA

Formar un equip de comunicació estable i 

implicar les unitats en les tasques de 

“periodisme”.

Mantenir la presencia activa al món digital 

(web i xarxes socials) i a la premsa escrita 

(racó escolta).

Cercar vies de comunicació ràpides i 

fluides entre els caps, agrupaments i 

associació.

Potenciar la visibilitat de l’associació 

amb actes com el dia del pensament 

escolta (tot el dia amb el fulard posat), 

a part de la repercussió que poden tenir 

les diades com la Llum de la Pau o el 

Sant Jordi.

Mantenir el contacte amb els trucs que 

marxen a estudiar fora, a traves de la 

figura d’un animador..

ASSOCIACIÓ – CAP ENDINS

Ser propers als agrupaments, entesos com 

al conjunt de branques i kraal.

Visitar als caus durant les activitats o 

les sortides, participant-hi activament.

Escoltar als fiets/es de les branques, 

esbrinar que saben ells d’Escoltes de 

Menorca i que esperen de nosaltres, 

com a equip i com a associació.

Potenciar el projecte SIMPATITZANTS.

Fer feina amb els agrupaments, per 

veure on i com es poden cercar 

simpatitzants.

Gestionar l’Associació de la manera més 

austera possible.

Estudiar la viabilitat econòmica dels 

projectes.

Ajustar les despeses als ingressos 

previstos durant el curs.

Donar sortida a la subvenció concedida 

per Caixa Colonya per equipar els caps.

Inaugurar i equipar la nova oficina.

AGRUPAMENTS

Consolidar els elements bàsics de mètode 

amb tots els agrupaments.

Principi i final de curs.

Uniformitat.

Acompanyar als kraals dels agrupaments i 

col·laborar a nivell d’illa en la recerca de 

caps i responsables.

Posar en marxa la campanya “Cercam 

caps”, seguint amb la cartelleria que 

s’ha emprat els cursos anteriors. Cercar 

noves maneres de fer difusió de la 

campanya a xarxes socials.

Fomentar activitats conjuntes entre els 

agrupaments.

Acordar amb els caps d’agrupament una 

data per a intercanvis.

Crear punts de trobada per als caps, per 

tal que es coneguin i es motivin entre 

ells.


