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-Tenim un model de persona com a 
cristians, Jesús de Natzaret, crear 
moments i eines per conèixer-lo.

-Consiliaris i caps d’agrupament, ser 
més propers i treballar junts.

-El consiliari ha de ser més proper 
amb els infants i joves. 

-Com a moviment d’església,     
tenir-hi presència. 

FORMACIÓ

-Mantenir i potenciar l’oferta de 
formació escolta (Brancaco, FEM, 
FoCa Inicial, Raid, Mòduls...) per tal 
de formar els caps, i fer un 
escoltisme de qualitat.

-Activar la formació online. 

-Impartir formació fora del nostre 
moviment, per donar a conèixer la 
nostra associació i l’escoltisme.

-Crear una escola de formació per 
oferir titulacions certificades.
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ASSOCIACIÓ – CAP A FORA

-Tenir presència dins la societat 
per donar-nos a conèixer. 

-Crear un equip de comunicació 
per seguir treballant amb les 
xarxes socials, la nostra web i el 
racó escolta. 

-Mantenir el contacte amb les 
Administracions Públiques, per 
afavorir el funcionament de 
l’Associació.

-Seguir mantenint les relacions 
amb MSC i 4Vents.

-Resoldre la situació de la FEGIB.

-Estar presents al Fòrum ETS 
Menorca.

-Trobar representació per al 
secretariat diocesà de joventut.

AGRUPAMENTS

ASSOCIACIÓ – CAP ENDINS

-Concloure l’elaboració del 
Reglament de Règim Intern.

-Seguir treballant amb el 
projectes dels SIMPATITZANTS i 
BATEC ESCOLTA, afavorint espais
de trobada.

-Tenir el centre de formació físic
acabat. 

-Gestionar el 50è aniversari de 
l’Associació. 

-Continuar treballant amb la 
informació aportada per Àurica.

-Tenir present la feina feta per 
els equips antecessors. 

-Concloure el cançoner escolta.

-Portar la gestió de l’Associació 
de forma austera. 

AGRUPAMENTS

-Atendre les necessitats dels 
agrupaments. 

-Propiciar la figura del cap 
d’agrupament com a símbol i 
referent dels seus caps dins 
l’agrupament, acompanyant-los 
hi sent-hi proper.

-Crear punts de trobada dels 
diferents membres dels 
agrupaments (unitats, tresorers, 
secretaris, consiliaris, caps i caps 
d’agrupament...)

-Col·laborar en la recerca de caps 
i responsables. 
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