
PROJECTE EDUCATIU D’AGRUPAMENT 

 

 

Agrupament Escolta Rocafort 

 

 

1. PREÀMBUL 

 

 Els Caps de l’Agrupament, infants, joves i els seus pares, com a membres de la 

comunitat educativa, es comprometen a respectar i treballar pels enunciats i continguts 

que en aquest document es formulen, de manera que siguin el fonament de la seva 

tasca dins de l’Agrupament. 

 

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

 Els present projecte educatiu és la concreció de l’ideari de l’Agrupament basat 

en la constitució Scout Mundial, el Compromís Federal i l’ideari d’Acció Escolta de 

Catalunya.  

 

L’Agrupament Escolta Rocafort s’identifica amb la filosofia, el mètode i els 

objectius dels principis fonamentals de l’Escoltisme aprovat a la Conferència Mundial; 

amb els que ens sentim plenament identificats.  

 

 

3. IDENTITAT DE L’AGRUPAMENT 

 

 L’Agrupament Escolta Rocafort és una entitat sobirana amb personalitat jurídica 

pròpia, constituïda a Cardedeu (Vallès Oriental) com una Associació Juvenil, d’acord 

amb el procediment legal regulat per Reial Decret 397/1998 de 22 d’abril.  

 

Censada a la Secretaria General de Joventut amb el número 2054.  

 

És membre d’Acció Escolta de Catalunya,-  associació federada a la Federació 

d’Scouts d’Espanya (ASDE) – reconeguda per l’Organització Mundial del Moviment 



Scout (O.M.M.S.) i membre observador de la Federació Catalana d’Escoltisme i 

Guiatge.  

 

 

 Els nostres símbols distintius són: les eines d’identificació (uniforme i fulard), 

tradicions pròpies, lemes, cerimònies, ambientacions i el quotidià, sempre seguint la 

línia de l’Escoltisme i de la història de l’Agrupament vivint en el poble de Cardedeu; 

poble antic com el que més, dins la Catalunya Vella. En els últims anys ha 

experimentat un creixement espectacular que ha anat acompanyat d’un progrés 

material en tots els camps: econòmic, cultural, urbanístic, d’ensenyament… Encara 

avui dia conserva l’encant del poble, fruit de la manera de fer i de ser de la seva gent.1  

 

 

4. DEFINICIÓ 

 

 L’Agrupament Escolta Rocafort és una associació juvenil que té per objecte 

l’educació dels infants i dels joves de Catalunya, envers el seu desenvolupament com 

a ciutadans compromesos, seguint els principis i el mètode i guia, fundat per Lord 

Baden Powell, i les directrius del Buró Mundial, adaptat a la realitat nacional i social 

catalana.  

 

L’Agrupament Escolta Rocafort és defineix com: 

ESCOLTA, en la nostra raó de ser, fer i sentir.  

EDUCATIVA, utilitzant el sistema educatiu ideat per Baden Powell, on integra ambdós 

sexes, que respecta les diferències pròpies i, del qual, són despreses les nostres 

accions. 

CATALANA, s’identifica amb els valors històrics, lingüístics, socials, culturals i 

geogràfics que configuren la identitat de Catalunya.  

OBERT, plenament a totes les idees i opcions personals i de grup dels seus membres i 

propugnant els Principis de l’Escoltisme.  

CÍVIC, sense afany de lucre, deslligada de tota doctrina o actuació de qualsevol partit 

o organització política, tot i respectant les idees particulars dels seus membres.  

DEMOCRÀTIC, estimula la participació democràtica de tots els seus membres en les 

decisions dels diferents àmbits.  

                                            
1 Informació extreta de: www.cardedeu.org  



PARTICIPATIU, dins de la realitat social: el nostre poble, compromès amb la millora de 

la qualitat de la vida de les persones.  

COMPROMÈS I SOLIDARI, amb les persones més desfavorides i amb l’entorn natural.  

 

 

5. MODEL DE PERSONA 

 

 Durant el temps que els infants i joves comparteixen experiències dins de 

l’Agrupament, els caps escoltes els ajuden a créixer com a persones dins de la nostra 

societat, aspirant: 

 

Una persona íntegra i lliure,  

honesta i que confia en els altres,  

de voluntat forta, responsable de sí mateixa,  

que ha optat per un projecte personal per a la seva vida,  

que lliure d’afany de posseir,  

manté independència davant les coses,  

i que, fidel a la paraula donada, és el que diu ser.  

 

Una persona servidora del proïsme,  

solidària amb la comunitat,  

que lluita pels drets dels altres,  

compromesa amb la democràcia,  

amant de la justícia, promotora de la pau, 

defensora de la integritat de la natura,  

que s’esforça per deixar el món millor com l’ha trobat 

implicant-se en la societat en la que viu.  

 

Una persona sensible,  

que expressa amb normalitat i respecte els seus sentiments 

i que fonamenta les seves relacions en l’amor i la sinceritat; 

que reconeix la seva dignitat i la dels altres 

i que, alegre i afectuosa, comparteix amb tots.  

 

Una persona creativa, 

responsable del seu creixement personal,  

del seu desenvolupament professional 



i que intenta fer bé la seva feina; 

interessada per aprendre contínuament,  

que s’esforça en millorar les seves capacitats,  

en la recerca de pistes encara no explorades.  

 

Una persona sana,  

conscient del delicat equilibri del seu cos,  

que renuncia als hàbits que li resulten perjudicials,  

mantenint-se ferm sigui quin sigui el seu entorn social,  

i que gaudeix d’una vida activa, responsable i equilibrada.  

 

Una persona espiritual,  

a la recerca activa dels sentit últim de la seva vida, 

que viu alegrement les seves creences i les integra en la seva conducta 

i que, oberta al diàleg i a la comprensió,  

respecta les opcions  espirituals dels altres.  

 

 

6. LINIA EDUCATIVA 

 

 Utilitzem l’Escoltisme com a mètode educatiu; basat en la promesa i la llei 

escolta, l’educació a través de l’acció, la vida en petits grups, programes educatius 

progressius, innovadors i engrescadors, amb un aprenentatge a través del servei i el 

contacte directe amb el medi natural i social. Aquest mètode consisteix en contribuir en 

el desenvolupament personal dels infants i joves d’una manera progressiva, dividida 

en etapes i desenvolupada mitjançant la superació de reptes i fites adaptats a les 

característiques individuals de cada infant o jove.  

 

 Integrem com a eixos transversals en tots els programes educatius: l’educació 

moral i per la pau, l’educació ambiental, l’educació no discriminatòria, l’educació per al 

consum responsable de cada infant o jove.  

 

 L’infant o jove és el protagonista de l’acció, forma part del joc “Ser Escolta”; ha 

de conèixer, valorar, respectar i estimar tot allò que l’envolta i així poder aconseguir 

persones actives i compromeses amb la nostra societat.  

 

 



 

7. COMUNITAT EDUCATIVA ESCOLTA 

 

CAPS ESCOLTES: Els caps; educadors, són els encarregats de transmetre els 

coneixements, actituds i normes als infants i joves de l’Agrupament.  

 

El cap ha de ser:  

 Responsable, al servei dels infants i joves amb una finalitat educativa.  

 Compromès amb la tasca educativa. 

 Coherent, tenint clars uns objectius i actuant d’acord amb ells.  

Animador, ha de saber motivar i engrescar als infants i joves, participant 

activament.  

Afectiu, ha de transmetre afecte. Ser comprensiu i tenir, sempre, una actitud 

oberta de diàleg.  

Altruista, s’ha de donar als altres sense esperar res a canvi, només la 

satisfacció personal.  

Íntegre, ha d’actuar amb naturalesa i amb humilitat.  

Els caps són, bàsicament, un equip de treball que té com a objectiu l’educació d’uns 

infants i joves. Són persones adultes que col·laboren de manera altruista pel bon 

funcionament de l’Agrupament.  

Les seves responsabilitats i funcions venen establertes, en cada cas, pel Reglament 

de Règim Intern de l’Agrupament.  

 

PARES O TUTORS LEGALS: Són les persones més properes afectivament als infants 

o joves, i responsables morals i legals d’ells. Assumeixen la línia educativa de 

l’Agrupament i/o contribueixen d’una manera participativa; facilitant la feina dels caps, 

fomentant l’assistència dels infants i joves a les activitats organitzades per 

l’Agrupament, participant en activitats organitzades i promogudes per l’Agrupament, 

tant siguin internes o externes i podent col·laborar assolint tasques de suport en 

diferents àmbits.  

Hi ha d’haver bona comunicació i confiança entre els pares i el Consell d’Agrupament. 

Es pot crear un Grup de Pares i Mares obert a tothom, autònom a l’Agrupament, el 

qual pot participar, organitzar, col·laborar, sempre tenint en compte la línia de 

l’Agrupament.  

 



MINYONS: Són els educands, participen en la Comunitat Escolta adquirint nivells 

creixent de responsabilitats i compromís, efectius en la seva participació en les 

activitats programades per la Unitats corresponent.  

 

ALLIBERATS I COL·LABORADORS:  Es fan càrrec de tasques administratives o 

altres, no educatives, que el Consell d’Agrupament estima adients.  

 

 

8. ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE L’AGRUPAMENT 

 

Reflectit en el Reglament de Règim Intern de l’Agrupament (RRI) 

L’Agrupament està estructurat de la manera següent:  

 

CASTORS I LLÚDRIGUES: Infants de 6 a 8 anys repartits en petits grups anomenats 

llodrigueres. Ambientat en la fantasia del llibre “Els petits germans que parlen”2. Els 

seus projectes s’anomenen dics. Tenen com a lema: “Compartir”.  

 

LLOPS I DAINES: Infants de 9 a 11 anys repartits en petits grups anomenats sisenes. 

Ambientat en la fantasia del llibre “El llibre de la selva”3. Tenen com a lema: “Tant com 

puc”.  

 

RAIERS I NOIES GUIES: Joves de 12 a 14 anys repartits en petits grups anomenats 

patrulles. Orientat pels llibres “Escoltisme per a nois”4 (Baden Powell) i “El sistema de 

patrulles”5 (R. Philipps). Els seus projectes són aventures. Tenen com a lema: “Sempre 

a punt”.  

 

PIONERS I CARAVEL·LES: Joves de 15 a 17 anys, repartits en petits grups 

anomenats equips. Els seus projectes ideats, realitzats i valorats per ells mateixos, 

s’anomenen empreses. Tenen com a lema: “Res a mitges”. Normalment, la unitat de 

pioners està formada per joves que ja han viscut vàries etapes junts dins l’agrupament, 

donant molta importància al grup com a tal.  

 

RÒVERS: Joves de 18 a 19 anys amb major consciència de l’altruisme, amb un gran 

desig d’innovar la societat i de lluitar contra les seves injustícies. Formant a cada nou 

                                            
2 Adaptació d’Acció Escolta de Catalunya. 2002-2004.Barcelona. 
3Rudyard Kipling, El libro de las tierras vírgenes. 1894. Londres 
4 Robert Baden-Powell, Escultismo para muchachos. 1908. Londres. 
5 Roland E. Philipps, El sistema de patrullas. 1908. Londres.  



curs, un nou Clan. Prenen com a eix d’orientació el llibre “Roverisme vers l’èxit6”. Cada 

Clan confecciona la Carta Clan que és un document vinculat a la tradició pròpia de 

cada Clan. L’elaboren cada curs i plasmen la identitat del Clan, el compromís dels 

ròvers vers la unitat, normes de funcionament, etc. 

Tenen com a lema: “Fer servei”. Els ròvers utilitzen el projecte com a mètode per a 

l’acció: l’han d’idear, escollir, preparar, realitzar i avaluar.  

 

KRAAL: Conjunt de caps escoltes d’una mateixa unitat. Format pel Cap d’Unitat i 

adjunts. Són els responsables del funcionament de la seva unitat. Confeccionen les 

programacions educatives del curs.  

 

CONSELL D’AGRUPAMENT: Format per tots els caps escoltes de l’Agrupament 

(adjunts, caps d’unitats, caps d’agrupament i secretari/a). Amb sobirania, és l’òrgan de 

govern responsable del bon funcionament de l’Agrupament. Amb el seu tarannà, ha de 

mantenir els seus principis i ha de vetllar pel progrés qualitatiu i quantitatiu de 

l’Agrupament. Es reuneixen, ordinàriament, un cop al mes. Poden assistir altres 

persones per a informar i/o assessorar temes concrets i/o específics. Les decisions 

són preses de manera assembleària i per consens. Només s’utilitzarà el vot en 

situacions on no s’arribi a un consens. 

 

CONSELL TÈCNIC: Format pels caps d’unitat, caps d’agrupament i secretari/a. És 

l’òrgan encarregat de fer la línia més burocràtica. No decideix res, ja que no ha estat 

consensuat amb el Consell d’Agrupament. Poden assistir altres persones per a 

informar i/o assessorar temes concrets i/o específics.  

 

EQUIP D’AGRUPAMENT: Format pel Cap d’Agrupament (màxim responsable i 

representant legal) i un o dos Segons d’Agrupament. Són els responsables de la 

gestió, organització i representació de tots els àmbits de l’agrupament (administració, 

organització interna, control econòmic, funcionament de les unitats, relacions 

exteriors,…) Poden delegar responsabilitats i altres tasques a qualsevol membre del 

Consell d’Agrupament. L’Equip d’Agrupament que es retira proposa nous candidats 

per formar un nou equip i, aquest, es presenten a Consell d’Agrupament on es decidirà 

de manera assembleària el nova proposta. 

 

                                            
6 Robert Baden-Powell, Roverismo hacia el éxito. 1917. Londres.  



GRUP DE PARES I MARES: Format pels pares i mares dels minyons. És un òrgan 

autònom de l’agrupament. Tenen sobirania pròpia per autogestionar-se. Ha d’haver-hi 

una bona comunicació entre el grup de pares i mares i el Consell d’Agrupament. 

Aquest, ha de conèixer el funcionament, els projectes i programes d’actuació i la línia 

del Grup de Pares i Mares.  

El Grup de Pares i Mares tenen l’objecte de donar suport a l’agrupament.  

 

EQUIP TÈCNIC: 

Secretari: És la persona/es responsable/s de la gestió administrativa de l’Agrupament; 

custodia de llibres i documents, confecció de registres de socis, aixecar actes de les 

reunions i assemblees, fer cartes informatives pels pares i altres, etc. 

 

Tresorer: És la persona/es responsable/s de la gestió econòmica de l’Agrupament; 

control d’ingressos i despeses, pressupostos, etc. 

 

Encarregat de Farmaciola: És la persona/es responsable/s de tenir cura de la 

farmaciola general de l’Agrupament: revisant i controlant el seu material.  

 

Encarregat de Biblioteca: És la persona/es responsable/s de tenir cura de la biblioteca 

de l’Agrupament: revisant, ordenant i controlant el préstec de llibres i recursos. 

 

Encarregat de Material: És la persona/es responsable/s de tenir cura del material 

general de l’Agrupament: revisant, ordenant i controlant el seu ús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. MECANISMES D’ACCEPTACIÓ I REVISIÓ DEL PROJECTE E DUCATIU 

 

 L’acceptació del text del Projecte Educatiu d’Agrupament en la seva integritat 

requerirà 2/3 parts dels vots dels membres  del Consell d’Agrupament. El text haurà de 

ser assumit per la totalitat dels seus membres de l’Agrupament.  

 El projecte es revisarà, essent sotmès de nou a votació, quan la majoria simple 

del Consell d’Agrupament ho cregui convenient. L’acceptació d’esmenes durant el 

procés de revisió requerirà 2/3 dels membres del Consell d’Agrupament.  

 

 

Aquest document ha estat aprovat pel Consell d’Agrupament amb data 

........................................................................................................................................... 

 

 

Signatura del Cap d’Agrupament   Signatura del Secretari/a 

Marc Oliva      Ariadna Sanz 


