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Ajudar als caps a descobrir Jesús de 
Natzaret com el nostre Model de Persona i 
de Creient.

Els Consiliaris, tenir més contacte personal 
amb el Cap d'Agrupament per a treballar 
conjuntament.

Els Consiliaris, esser més presents en totes 
les activitats de l'Agrupament.

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.

Donar un rerefons formatiu i de posada en 
comú a les BrancaCo’s, perquè siguin 
pràctiques, útils i atractives.

Mantenir l’oferta de l’Escola de Formació, 
donant valor al mètode escolta i cercant 
opcions per a les parts del temari que es 
puguin fer on-line.

Actualitzar els estatuts de l’Escola de 
Formació.



ASSOCIACIÓ – CAP A FORA

Contactar amb les diferents 
administracions per resoldre mancances o 
deficiències que ens afectin a tots.

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).

Donar a conèixer el moviment escolta dins 
nous àmbits, per tal de fer créixer els 
agrupaments (en nombre de responsables 
i de fiets/es), ajudant a la seva 
consolidació.

Seguir mantenint el contacte i les 
relacions amb MSC i 4Vents.

Decidir quin es el camí a seguir respecte a 
la FEIGIB.

ASSOCIACIÓ – CAP ENDINS

Treure el màxim profit a la informació 
aportada per Àurica.

Ser propers als agrupaments, entesos com 
al conjunt de branques i kraal.

Potenciar el projecte SIMPATITZANTS.

Millorar la gestió i elaboració de projectes 
per a l’obtenció de subvencions.

Gestionar l’Associació de la manera més 
austera possible.

Encaminar les gestions de cara al 50è 
aniversari d’Escoltes de Menorca (2021).

Afavorir espais de trobada d’aquelles 
persones amb una trajectòria rellevant 
dins l’escoltisme.

Reactivar l’activitat del grup Batec Escolta.

Seguir amb la feina que va fer l’anterior 
equip , per poder editar el nou cançoner 
escolta.

Encaminar l’elaboració del Reglament 
d’Ordre Intern de l’associació.

AGRUPAMENTS

Consolidar els elements bàsics de mètode 
amb tots els agrupaments ( talls de les 
branques, inici/final de curs, festa del pas, 
promeses, uniformes...).

Establir un protocol d’entrega de 
documentació (programació, censos, 
projectes, memòries, economia) basat en 
un format/plantilla estàndard.

Formar els tresorers dels agrupaments i 
establir un sistema unitari de tresoreria.

Acompanyar als kraals dels agrupaments i 
col·laborar a nivell d’illa en la recerca de 
caps i responsables.

Fomentar activitats conjuntes entre els 
agrupaments, tals com intercanvis o 
sortides de branca.


