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Moviment
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya es proposa educar els nois i
les noies de Catalunya de cara al seu desenvolupament com a
ciutadans compromesos.
Adrecem la nostra proposta educativa a tots els infants, adolescents,
joves i adults, ja que tota persona té moltes coses a aprendre, un camí
per recórrer cap a la transcendència i un país per entendre, estimar i
transformar.
La nostra proposta educativa es fonamenta en tres opcions bàsiques
que representen tres angles d’actuació concrets en el terreny del servei
a la societat:
PAÍS
TRANSCENDÈNCIA
PERSONA
Aquestes tres opcions es concreten en una proposta de valors explícits
a la llei escolta i guia.
Al mateix temps, la proposta educativa no seria completa sense la
definició d’una metodologia que defineix el nostre estil de fer, parlem de
l’educació per a l’acció i de la Pedagogia del Projecte.
A més a més, hem concretat els trets qualitatius que configuren el
nostre mètode, són els anomenats dinamismes: petit grup, progrés
personal,
fraternitat
universal,
compromís,
joc
institucional.

Llei Escolta i Guia
Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom
Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres
Aprenem a ser útils i a fer servei
Som germans de tothom i treballem per la pau
Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món
Defensem la natura i protegim la vida
Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots
Som decidits i afrontem les dificultats sense por
Estimem el treball i volem fer bé les coses
Aprenem a estimar i a jugar net

Mètode pedagògic
EDUCACIÓ PER A L’ACCIÓ.
PEDAGOGIA DEL PROJECTE (PDP)
o Proposta
o Elecció
o Planificació
o Realització
o Revisió
o Celebració

DINAMISMES
o Petit grup
o Joc institucional
o Compromís
o Progrés personal
o Fraternitat universal

Projecte Educatiu
El projecte educatiu de MEG es realitza a partir del mètode escolta i
guia que va idear Sir Baden Powell.
Ha estat revisat, provat i modificat al llarg dels anys per adaptar-lo als
diferents temps i ha continuat evolucionant a partir de les
experiències i propostes dels agrupaments en el moviment.
El projecte educatiu de minyons proposa formar infants i joves en tres
dimensions fonamentals, que són les tres opcions:
País: Aquesta opció planteja formar infants arrelats a un país, una
cultura, una llengua i unes tradicions. Implica que el coneguin, el
valorin, l’estimin i el transformin.
Transcendència: Aquesta opció planteja formar als infants i joves
amb uns valors concrets, tot prenent com a model els caps que
s’apropen a ells dins la seva experiència
Persona: Aquesta opció planteja formar els infants en una manera
de treballar i viure, aconseguint a cada etapa un progrés personal
individual i de grup.

Història
L’escoltisme pren com a naixement, a l’àmbit mundial, el 1907, any en
que l’oficial britànic Lord Robert Baden Powell organitza i celebra el
primer campament escolta de la història a l’illa de Brownsea amb 20
nois de diferents estrats socials del Londres de l’època.
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) neix el 1927 amb Josep
Maria Batista i Roca i més tard es crea la Germanor de Noies Guies. El
1936, Minyons de Muntanya s’unifica amb la resta d’associacions
escoltes catalanes, però la Guerra Civil obliga al moviment escolta a
treballar en la clandestinitat.
El 1977, els Minyons Escoltes i les Guies Sant Jordi es fusionaren en
una sola associació, tot esdevenint Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi
de Catalunya. (MEGSJC)
AEiG Cal-Met
El nostre agrupament es fundà l’any 1970 dins l’escola La Salle, oferint
l’escoltisme com a activitat extraescolar.
L’any 1973 ja es van traslladar als baixos de l’Església Parroquial, al
familiar “Casal”.
Després d’anomenar-se “AE La Salle” i “Grup Escolta de Mollerussa” es
va decidir buscar un nom vinculat a la proposta de la nostra vila. Va ser
pels voltants de l’any 1975 quan definitivament es va anomenar AEiG
Cal-Met, renom d’un hostal on feien parada les diligències.

Estructura de l’Agrupament

El consell d’agrupament
El Consell d’Agrupament és l’espai on tots els caps decidim de forma
consensuada els diferents temes que afecten a la vida de l’Agrupament.

Les branques (unitats)
En els agrupaments ens organitzem en cinc unitats (grup de nois i noies
d’un mateix interval d’edat). El conjunt de totes les
unitats
d'un
mateix interval d'edat dels diferents agrupaments del Moviment es
coneix amb el nom de branca i cadascuna d'elles té un nom concret.
Castors (de 6 a 8 anys)
Llops i Daines (de 8 a 11 anys)
Ràngers i Noies Guies (de 11 a 14 anys)
Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys)
Truc (de 17 a 19 anys)

Cada branca treballa independentment en els seus projectes, encara
que es basen tots en una mateixa proposta metodològica que guia la
nostra acció educativa. Cada grup és autònom i presenta iniciatives de
grup, mitjançant l'anomenada Pedagogia del Projecte.
El mètode escolta i guia està pensat per treballar progressivament amb
infants i joves des dels 6 fins als 19 anys. En cadascuna d’aquestes
etapes, l'infant creix i es forma fins acabar el procés educatiu. En aquest
moment, el o la jove pot optar per continuar fent la seva tasca de
compromís en el Moviment com a cap i/o formador o bé continuar
participant en altres entitats de caire social, polític, cultural, etc.

Directori de caps
Equip d’agrupament:


Caps d’agrupament: Clàudia Luque i Eloi Reñé



Secretària d’agrupament: Júlia Pérez



Administrador d’agrupament: Arnau Bertran



Responsable pedagògica: Aïda Fontova



Nova incorporació: Marçal Reñé

Branques:
Castors I Llúdrigues: Laia Solé, Ares Bertran, Helena Roy i Uxue
Reparaz.
castorsmollerussa@gmail.com
Llops i Daines: Arnau Capdevila, Júlia Balcells, Alba Carré, Marta
Piqué i Maria Miquel.
llid.calmet@gmail.com
Ràngers i Noies Guia: Eloi Reñé, Marta Timoneda i Joan Martí.
ring.calmet@gmail.com
Pioners i Caravel·les: Clàudia Luque, Marçal Reñé i Gemma Maimó.
pic.calmet@gmail.com
TRUCS: Arnau Bertran i Aïda Fontova. truc.calmet@gmail.com

Contacte
Correu electronic: calmet@escoltesiguies.cat
Adreça: C/ Sant Isidori, entre l’1 i el 3 (Antic Musicland), 25230
Mollerussa
Pàgina Web:
https://agrupaments.escoltesiguies.cat/calmet/

Facebook:
www.facebook.com/AEIGCalMet
Instagram:
www.instagram.com/aeigcalmet

Codi intern de l’Agrupament
Assistència infants i joves

En casos de poca assistència tant als caus, a les excursions comi
als campament d’estiu, es valorarà seriosament parlar amb les
famílies, per conèixer els motius de la baixa assistència i plantejar
la futura continuïtat dels nens/es dins l’agrupament.
Hem de tenir en compte que les places són limitades i hi han
hagut famílies que, lamentablement, no han pogut inscriure al seu
fill/a.
Assistència a les excursions

En les excursions en les que infants i joves que, per causes
alienes a l’Agrupament, no poden assistir a l’horari inicial marcat
per l’equip de caps, el pare/mare/tutor/a avisarà als caps i
acompanyarà al infant a una hora que no interfereixi cap activitat
de l’excursió. Normalment les d’esmorzar, dinar, berenar o sopar.
Si a última hora sorgeix un imprevist aliè a l’Agrupament i no es
pot assistir a l’excursió, es retornarà la meitat de l’import pagat.

Campaments

El curs acaba a campaments, ja que pensem que és aquí on els
infants i joves conviuen durant uns dies i s’aprofundeixen els

objectius marcats pels caps i ells mateixos durant el curs.
Reunions de famílies

L’assistència a les reunions és molt important per tal d’estar
informats sobre les activitats que es duran a terme al llarg del
curs.
Es faran mínim dues reunions, una a principi de curs i una abans
de campaments.
Sostenibilitat

Evitarem portar els entrepans de les excursions embolicats amb
paper d’alumini i portarem la cantimplora. Farem un bon ús de les
papereres de recollida selectiva. Vetllarem sempre pel respecte a
la natura i al medi ambient.
Posicionament

L’Agrupament com a entitat viva dins la nostra ciutat, prendrà part
activa de les activitats i problemàtiques de la mateixa. Mai de
forma partidista, però sí amb una opinió basada en els valors de
l’escoltisme i sempre amb el consens del Consell d’Agrupament.

Quotes i pagaments

3 quotes: de 50 € cadascuna. Una per trimestre.
Destinades a l’afiliació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i
la seva assegurança, material divers, recursos, formacions de

caps, sortides deficitàries i vida de l’Agrupament en general.
A part, 10€ de la primera quota van destinats a l’AAEG
(Associació d’Amics dels Escoltes). I, 15€ i 15€ de la 2a i 3a
quota, van destinats a pagar els campaments d’estiu.

