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Mètode escolta Núm. 5 

L’EQUIP DE CAPS 
ES  

PLANTEJA... 

 

 

Aquest Mussol vol ser un recordatori de les principals 
activitats per les quals s’ha d’anar vetllant  

durant el curs.  
El fet que les tingueu presents vos facilitarà  

que, amb temps,  
aneu vetllant pels principals moments que demanen 

ser tinguts en compte en la vida de les unitats. 
 Aquests moments serà bo que els tenguin presents,  

els caps d’agrupament,  
els consiliaris i els equips de caps. 
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Entre els llops i les daines  
vetllem especialment... 
 

Setembre * Balanç del camp d’estiu. 
  * Situació dels LL/D. que queden i els que passen  
     d’unitat. 
  * Criteris per admetre altres LL/D. nous. 
  * Objectius de l’equip de l’Agrupament i de l’estol. 
  * Preparació de la inauguració de curs. 
  * Preparació de la FESTA DEL PAS. 
 

Octubre ———FASE DE CONTACTE———- 

  * Celebració de Sant Francesc, dia 4, patró dels LL/D. 
  * Primeres activitats:engrescadores i creatives. Les 
      preparen els caps. 
  * Repartiment en sisenes provisionals equilibrades. 
   * Siseners i segons provisionals. 
  * Seguiment del procés d’adaptació dels nous. 
 

Novembre * Es comença a pensar com l’estol celebrarà l’Advent i 
     Nadal. 
 

Desembre * Activitats d’Advent i Nadal i d’altres emmarcades 
     en la fase de contacte. 
 

Gener —————FASE DE CONSTITUCIÓ————- 

  * Balanç del primer trimestre 

  * Sisenes fixes i siseners 
  * Seguiment dels nous 
  * Festa de Sant Antoni 
  * Ambientació i preparació d’accions (els LL/D.)  

 

Febrer-Març      ——-FASE DE LLANÇAMENT——- 

  * Atenció i reunions periòdiques amb els siseners i  
     segons. 
  * Programar i dur a terme intercanvis amb altres  
     agrupaments. 
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  * Els LL/D. preparen per sisenes les seves propostes 
      d’accions. 
  * Elecció de l’Acció (els LL/D.) 
  * Programació de l’Acció amb els siseners i segons. 
  * Realització de l’Acció. 
  * Festa final de l’Acció 

  * Es preparen i es duen a terme activitats de la  
     Quaresma. 
  * Preparació de la Pasqua. 
  * Campament de Pasqua. 
 

Abril  * Balanç del segons trimestre 

  * Previsions del camp d’estiu: lloc, dates i eixos de 
       l’animació. 
  * Preparació dels qui han de fer la promesa. 
  * Començar a preparar i preveure els qui han de passar 
a       R/G. (1ª reflexió). 
  * Celebració de la Diada de Sant Jordi. 
  * Presentació-elecció-realització-revisió d’una Acció 
curta. 
 

Maig  * Acabar l’Acció. 
  * Preparació amb els LL/D. del camp d’estiu 

 

Juny-Juliol-Agost 
  * Camp d’estiu (Promeses?) 
  * Qui podria passar a R/G. (2ª reflexió) 
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Entre els ràngers i les guies  
vetllem especialment... 
 

Setembre * Balanç del camp d’estiu. 
  * Situació dels R/G.: els que es queden, els que se’n 
van      i els que arriben. 
  * Objectius de l’equip de caps de l’Agrupament i els de 
     la unitat R/G. 
  * Preparació de la inauguració de curs. 
  * Preparació de la FESTA DEL PAS. 
 

Octubre —————-FASE DE CONTACTE—————- 

  * Primeres activitats: engrescadores, creatives, noves. 
     (Preparades pels caps). 
  * Distribució provicional en patrulles. 
  * Elecció de pilots i segons, provisionals. 
  * Seguiment del procés d’adaptació dels nous. 
  * Tots adquireixen unes responsabilitat en les patrulles. 
Novembre * Es comença a pensar com la unitat celebrarà 
l’Advent      i el Nadal. 
   

Desembre * Activitats d’Advent i Nadal emmarcades en la fase 
de      contacte. 
 

Gener —————FASE DE CONSTITUCIÓ————- 

  * Balanç:  - Del funcionament de les patrulles  
    provisionals. 
         - Funcionament de les resposabilitats. 
         - Com va l’animació de la unitat.   

  * Fer patrulles, pilots i responsabilitats fixos. 
  * Qui podria fer la Promesa? 

  * Celebració de la festa de Sant Antoni.  

  * Ambientació i preparació d’expedicions (per  
     patrulles). 
 

Febrer-Març  ————FASE DE LLANÇAMENT————— 

  * Atenció i reunions periòdiques amb els pilots i egons. 
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  * Programar i dur a terme intercanvis amb altres  
     agrupaments. 
  * Presentació de les propostes d’Expedicions. 
  * Elecció de l’Expedició. 
  * Programació de l’Expedició amb els pilots i  
     segons. 
  * Realització de l’Expedició 

  * Redactar la Carta de l’Expedició i signar-la  
     per part de tots els R/G. 
  * Es preparen i es duen a terme les activitats de  
     Quaresma i de Pasqua. 
  * Preparació del campament de Pasqua. 
 

Abril  * Balanç del segon trimestre i de la marxa de  
     l’Expedició. 
  * GRAN BOOM (fi de l’Expedició). 
  * Previsió del camp d’estiu: possibles llocs i eixos  
     d’animació. 
  * Preparació dels qui han de fer la Promesa. 
  * Qui podria passar a P/C. (1ª reflexió). 
  * Celebració de la Diada de Sant Jordi. 
   

Maig- Juny 

  * Muntatge de l’Expedició-camp d’estiu. 
 

Juliol-Agost 
  * Camp d’estiu (i promeses?) 
  * Qui podria passar a P/C. (2ª reflexió) 
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Entre els pioners i les caravel.les 

vetllem especialment.... 
 

Setembre * Balanç de la ruta o camp d’estiu. 
  * Situació de la unitat i dels equips: els que es queden, 
     els que s’en van i els que arriben. 
  * Possibilitats d’accions i activitats per a la fase de  
     contacte (P/C i caps). 
  * Objectius de l’Agrupament (caps). 
  * Objectius de l’equip de caps per a la unitat P/C. 
  * Preparació de la inauguració del curs. 
  * Preparació de la Festa del Pas. 
 

Octubre —————FASE DE CONTACTE—————— 

  * Seguiment de la fase de Contacte: interrelació,  
     animació, creativitat. 
  * Formació provisional dels equips.  
  * Elecció provisional dels caps d’equips. 
  * Amb els caps dels equips, seguiment i programació 
    de les activitats de la Fase de Contacte. 
 

Novembre * Vers la Constitució 

  * Preparació de la Festa del Compromís (tots) 
  * Preparació de l’Advent. 
 

Desembre * Elaboració i firma de la Constitució 

  * Festa del Compromís 

  * Activitats d’Advent i Nadal. 
 

Gener —-———-FASE DE CONSTITUCIÓ————- 

  * Revisió del primer trimestre i de la Fase de  
      Contacte. 
  * Formació dels equips fixos, elecció dels caps dels 
     equips i segons i càrrecs dels equips. 
  * Festa de Sant Antoni. 
  * Preparació de les propostes d’Empresa. 
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  * Intercanvis amb un altre Agrupament. 
Febrer-Març ——-—-FASE DE LLANÇAMENT————- 

  * Elecció, planificació i realització de l’Empresa 

  * Programació de l’Empresa amb els caps dels  
     equips. 
  * Es preparen i es duen a terme activitats de la 
Quaresma 

  * Planificació d’activitats per Setmana Santa. 
  * Celebració de Pasqua. 
 

Abril-Maig  

  * Es segueix amb l’Empresa. 
  * Festa de Sant Jordi 
  * Festa Final de l’Empresa. 
  * Plantejament del camp d’estiu: camp de treball?  
     ruta? camp fix? objectius i eixos d’animació. 
  * Preparació amb els P/C del camp d’estiu. 
  * Contactes personals amb els P/C que podrien fer un 
     grup de TRUC, i també amb els animadors de  
     TRUC. 
 

Juny- Juliol- Agost 
  * Camp d’estiu (+ raids...) 
  * Qui passa a TRUC? 

  * Reflexió col.lectiva dels qui passen a TRUC:  
     plantejaments, grups de TRUC que es configuren, 
     contactes amb TRUCS...  
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Entre els caps  
vetllem especialment... 
 

Setembre: * Primers contactes dels diferents caps i programació 
     dels objectius generals de l’Agrupament. 
  * Preparació de la inauguració del curs. 
  * Preparació de la FESTA DEL PAS i del compromís 
     dels caps per al curs. 
  * Preparació d’activitats força engrescadores per a la 
      Fase de Contacte. 
 

Octubre-Novembre-Desembre 

  * Seguiment de la Fase de Contacte. 
  * Kraal de formació de l’Agrupament 
  * Seguiment del progrés personal dels nous a la unitat. 
   

Gener * Revisió del primer trimestre 

  * Plantejament de les necessitats de la unitat per a la 
     presentació de Projectes. 
 

 Febrer * DIADA DEL PENSAMENT 

  * Kraal de formació de l’Agrupament 
 

Març-Abril 
  * Revisió del segon trimestre i seguiment dels  
     Projectes. 
  * Diada Sant Jordi. 
  * Preparació i projectes per al campament d’estiu 

   

Maig-Juny-Juliol-Agost 
  * Preparació del campament d’estiu 

  * Revisió del curs tenint en compte els objectius fixats 
   


