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1. Qu-è venen a buscar els nens i ·nenes a· la- Unitat 

. El nen ar:Diba a l'escoltisme o bé perquè els seus pares li han pot> ta;~, o- bé_ perq1..l-è els nen~ de la seva escola n'hi- han parlat, ... 
Amb aixè volem dir que tindreu al davant un grup ni homogeni, ni org~nitzat, sinó un grup-per fer i que ha d'anar troh.:int la seva· icJêrititat. 

' ·. 

Els nens busquen i necessiten un lloc de relació, de fer una mi ca el que volen i els interessa. Necessiten ser protagonistes _de la seva acció. Això no sempre es dóna en la vida faffiiliar i escolar. Encara que, en aquesta edat, això no saben explicitar-ho'ni cre.ar-h_o ells --'tots sols. 
Ïntu!tiv~ent, .ells esp.e~en- i necessi-ten trobar. uns- amics (un grup·, UnS eqliips), una organització que funcioni; que els ajudi a descobrir-se i descobrir als altres, on.- puguin jugar i fe.I'_ activitats que els ·agradin i de les· que puguin sentir-se'n protagoni.ê,_ tes i on els adults (Caps) hi són per .tal de ·que -això pugu~ ser. 
A la Uní tat poden trobar to_t això, però tenint en compte que l' es col t.i~':fle pre~én una educacjó del lleure, per tant no és_:· 

- una guarderia 
-només un lloc d'esplai 
-una-escola 
... , un·· ll-9c on es pot fer de tot i de qualsevol manera 

L'escoltisme pretén, dintre de les seves possibilitats, Una acció educativa profunda vers el progrés de la persona com a indiVid.U i com a membre d'un col.lectiu. 

2 .1. A la Unitat hi troben un lloc 

La vida de la Unitat necessita un espai concret: tant pot ser un local tancat ( E:l cau) , com d::.sposar de 1 'e_spai exterior. 
Creiem molt necessari que la unitat disposi d'un local tancat, per al seu ús. Aquest lo.:: al :ha. d_e ser el marc on e_.s desenvolupi la· vida de la Unitat) p€r ta·nt 'h-a de reunir unes condicions: 

- un lloc suggeridor, 
- que es disposi de materials:- fustes, capses, roba, papers, - un espai que permeti mobilitat en la seva ordenació i distpibució, 
- que. ei's nens decorin i d_istribueixin segons les necessitats i els gustos de la Unitat·. 

El local tancat és molt important, però no hem de quedar enmarcats només per quatre parets. ¡.'espai ex:terior, car~rs.• i places i les rodalies ofereixen-! possibilitats per a l'acci iS de la Unitat-. 

Cal: tenir en compte que, encar_a que es disposi d 1 espais (locals) ··adients, el nucli de la vida es col ta són els nens i els Caps. · 

2.2. A la Unitat hi troben uns equips 

En· aquesta edat a.f<iv_q~.:ir i ajudar -a la consolidació del .-"grup", tant P.~l .que_ fa __ refer'.~"Ç.c,i'd. all? petits equips (5-7' membres) com al conjunt de la _Upi t_at ,;~.:é:s, ~molt -important perquè elB ne-ns-· f nenes · · estan ·àp_unt pér Qes_~,?,brir ,lç. -s.eva.-dimensió col.lec'tiva. ·~s e¡ .-
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procés QUE!: en diem _de -S.oci'ali tzaciO: descobriment -dels al tres, 
pos-Sibilitats de prendrç. acords i.- acceptar les regles del joc, etc. 

El grup_ és i. ha"·. de se:r- __ u.n estri d'aprenenttage social. Dins del" 
grup el nen ja: ·na és ell, és elJ i altres. 

En definitiva, en totes les ednts i, sobretot, en aquesta Branca, cal que el grup signi aglt:tinant, però tenint en compte que no· ofégui l'espontaneïtat i lü personalitat de cada individu. 

2 • 3 . A. la Un i tat· hi Troben·- una crgan_1"-. t""-z"a"c"i"'6'-----'-----'--'--'---
La vida·de la Unitat s'nrticuta amb l'existència de petits g:rups o equips, En la seva fol"'metció, el Cap ha de respectar l' agrup~erit natural dels nens, però .,tenint en compte unes certes regles que el 

grupa hauria d'acceptar, per ex:. 
- els amics p9den estar junts s~ això nó porta a fer capelletes. 
---·caldrà faci li tar .l' integr.:1ció _dels nens i nenes nous. 
"'!' s'haurà d'acceptar una certa mobilitat periòdica dels equips 

per facilitar l'integració dels marginats, per a crear noves 
~elacions, etc.,. 

S 'ha d'evitar una excessiva fragmentació deJ:.s grups per crite
ris d 1 edat, sexe o afini tats (els nens han d 1 acceptar que e_n un 
equip cadascú hi aporta el seu: els més grans, els més joves_, 
els nens, leS; ·nenes., els àgils, els cerebrals, els forts, els_ 
alegres ... ) .. Aqu~st és un ·fet ·im por tan'!;, si pretenem eduéar ade
quadament el valor de la SQcialització: l'acceptació de l'altre 
el pluralisme dins d'un conjunt, la solidaritat per damunt de 
l'èxit fàcil d'un equip d'escollits' massa homogenis i perfec-tes. · 

2.4. A la Unitat hi troben uns Ce'2..2..:.. 

El Cap pot, sense angúnies: prendre iniciatives i, en ca_s convenient.,_ forçar la const:i ----..:ució d 1 1J.lt g.' :;_:>. ts important engegar. La mateixa dinàmica de 1 1 ací'ió poFtarà. el s nens -a organitzar-se en un grup estable. 

De totes maneres, teni~t en compte les edat que treballem, aconseguir aque$ta estàbilitat sempre serà difícil. En les Últimes edats 
de la Branca Llobatons/DainE:.s és quan són més capaços d'establir unes relacions més autèntiques i arribar a l'estabilitat, abans eSmentada. 
Entre els 7 i els 9 anys, però, el Cap haurà d'actuar com a moderador i estabilitzador ~els petits equips. 

De fet, al diferència d'interessoS i dèls processos de maduració 
entre els nens i nenes de 7-9-anys-· i els gue es tari entre els 10 7 12, més o menys, pot aconsellar la realitzacio d'activitats separades 
o, fins i tot, el fer Unitats diferents.- D'ai-xò en parlarem més en l'apartat de recursos d'organització dè leS Unitats~ 

Passant ara al conjunt de la Unitat, com a grup, pensem que ha 
de quedar enmarcada en el joc, dramatitzacions,- ma_nualitats, Sor,. tides,et-c .. .-Cal tenir molt- en "COmpte el ritme d'aquestes activitats. Fugiu .d' ~squemes encarcarats: La duradà i la interi.si tat de les· -activitats serà donàda pels mat($;ixos_.nois; unes se·ran curtes i aïllades i altr.es prendran un ca.ir_e rr_¡é,s c:emplexe i se·ran de més durada. 
No sempre hauran de re5:pondre com.a integrants· d'una idea general i prefixada. · 
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Ls força- in_te~essant· reàlit-~ar,- -de.- i:~nt. :e~-· tant~ -~ctivitats que responguin a ·unà ~d-:.;a ge~eraf i _aglutinant.~ Vo1em -dir~ ·per ex~ïnple, munt-ar-l'<ictivit.it a paj:'tir_ d'un conte, Çi'una història, o de-··-i:],Ualsevo';L cosa similar, en que hi ha.}i uns personatges que Viuéi1~ 1 éi) un lloc determinat~ que viuen una aventura i· que aquesta comportarà multitud d'accions. rs el ca. s clàssic del "Llibre de la Jungla-1 • Podem trobar moltes més idees: 

- llibreS i contes que els ·nèns coneixen. 

~històries o llegendes del poble, comarca o país en que hom viu 

- la vida dels animals de la r_e_gi6 on SOD.l,_ etc ... 
Tenim al davant moltes possibilitafs que hem de saber aprofitat. 
- Els Caps quan preparen una sortida han de tenir en conípte .1~~característiques i 1 'edat dels nens i nenes que tenim·:·a. l_a ·!]_n;i,tat. No .poden passar• se el dia camiiiant, ni jugant sols ... 

S 'ha d'organitzar bé: una estona de caminar, una de jocs_ l.li_ures, una altra de jocs organitzats, una d 1 observaci6, una alt-ra per cantar ... 

- t;s mol't convenient que abans s'expiiqui als nehs i"nenes quà faran i què veur·an, això dóna seguretat i un cert còrieixemen't del qee els espera. Per tant, abans, els Caps han de preparar la sortida sobre el terreny, 

- El Cap ha de ser present, més que a les altres Branques, a l'hora de resoldre qüestions materials i donar punts de_ referència: si .s-'han de rentar plats, dir 0•1 i com s'ha de fèr, i no n'hi ha prou amb explica:>.."--ho, sin6 que cal f(,'.::r:ho amb ells. A 1 1 hora de dormir, explicar com i on ~s millor deixar la roba perquè l'endem~ la trobin ... 

També insistir- a les famílies que ensenyin alS nens i nenes el menjar :i- _la roba que els '1an preparat i que 'Vegin on qu,eda col. locat dins. la motxila, aixó &abran qUè han de menjar l. on trobar un jersei si els fa falta. 

Amb tot_ ai~ò ~favor im que les sorti'dès siguin realme_nt 'a la. mida d·e;ts nens .i ni;:nes i per tant que le'S primebeS èx·periències siguin valorades per ells com a positives i amb ganes cte tOrnar-hi. 

- Sovint ens trobem amb dificultats a ·l'hora d'organitzar i iniciar 1 f activi tat dels dissabtes: v·eieril' qw;~:_ lés nens e r:t9 arr,i.p~n tots a l'hora, que venen excitats i nerviosos, p'ercj_Uè hañ vl:s;t la pel.lícula d f en MaréO, e ;Po·~ser perquè volien qUedar-se- a veure la que fan després, potser:,perquè es un dia de 11 festa'1
"·• det;l."ser bÓ, per tant, començar· . .' -a:JÍ'ib alguna activi tat engreScadora i ·relaxant que permeti que s'hi .vagin afegint .a mida que vari a:rr'iQS:nt: jocs, cançons ... 

Això permet que els nens i nenes vagin entrqnt en una dinàmica comuna_ i que sigui possihle, ·sense· gai.re esforÇos, iniciar .l' activitat de la tarda. 
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- L1 actitut dels Caps davant dels nens és un element important a tenir -~!1 compte. No es tracta de falsejar la personalitat i 1' esp·ontaheitat de cada Cap, però sí que hem de procurar o-blidar o alinén.Ys nò, projectar el pos.sible malt" u 10r o els problemes qu:t: tinguem; tampoc S 1 hÍ val a fer gresca entre l'equip de Caps i oblidar-- els nens; tot ai~~ ens pr i va de captar i observar els movim~hts de la Un i tat. -

Els Caps han de conèjxer les limitacions de cada nen i ajudar-lo a crèixer en aquest sentit i ser capaÇ de felicitar·el progrés per petit que sigui.· També s 1 ha de valorar i estimular els nens i nenes en allò pel que valen d'una forma personal i propera, sense afavorir que en neixin "vedettes". 

2.5. A la Unitat hi troben una proposta de valors 
2.6. Una exigència de compromís i progrés 

La dinàmica del grup ha de quedar tenyida, dins de la línia educativa que pretén l'escoltisme, d'unes fites o valors que ara proposem. Aquest valors els podem dividir en dos grans grups: 
valOrs externs 
valors interns 

Conscients de l'arbitrarietat d'aquesta nomenclatura, per va lors externs cal entendre la part més tangible, més visible de lT-activitat dels nens, és a dir: 
El nen és creatiu, hem de possibilitar i desenvolupar aques~ ta creativitat. Ara bé, les coses no sorgeixen del no res. Són ne cessàries: 

a),tècniques per manipular amb èxit. 
b) habilitats per utilitzar i fer servir eines i materials 

a) Pqdem pensar en dibuix, pintura, modelatge, lectura, decl~ mac ió,, coordinació m::>tórica; :te. 
b) Podem pensar en totes aquelles eines i materiais específics d'una activitat determinada a altres més generals: pedra, sorra, fang, fusta, paper} cartó, etc. En el capítols d' eines, el martell, la serra, ei càvec, l'aixada, etc. 

Ens hem de posar al cap ampliar al màxim el camp d'experiència dels nens. fer, desfer, tornar a fer, del dret, de l'inrevés, a la dr_eta, a l'esquerra, dalt, baix, sobre, sota, que no quedi ni Un sol. ra<:.Ó on no hi hagi posat el nas. 

Per valors interns entendrem allò que comporta una manera, una di~ posició, un sentit de cada persona en realitzar les més diverses activitats. Seran a~uelles connotacions que feràn que cada perso-na es trobi· amb ella mateixa i amb els al tres-. -
- Caldria pariar, en primer lloc, del compromís. En aquestes edats hauriem de fugir d'aquell tipus de compromfs ·que pUgui representar un vot solemne i per sempre, que pugui falsejar la disponi-bilitat de cadascú i del grup. · 

Seria potser m€s correcte pensar que_ els nens, en iniciar una activitat., estan comprome·sos amb e11·s mateixos ;i, amb el grup. Més que adquirir un cOmpromís ·seria adquirir d.iVerSos compromi · sos a mesura que es van fent les activitats. Aquest tipus de 
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de compromís no seria. tant a adqurir pel noi davant dels altres, sinó que el Cap entoma els compromisos dels membres del grup. Els compromisos tant individu~as com col.lectius, han de fer referència a coses concretes i realistes. Que es vegi el final d'un per a adquirir-ne un altr>e. 
-·cada grup, juntament <lTili.i eJ. Cap, pot trobar aquell rit que doni més solemnitat a l'hora de la définició dels compromisos. En aquestes edats, els nens pvden necessitar aquells símbols tangibles que els ¡::,oden ajudai'êl ?rendre més consciència d'allò que es tan vivint. 

Cal tenir en compte qu-e els ritus i les simbologies no siguin més que això. Importa_ molt més el fons que la forma. 
- Par.al.lelament al compromís, hauríem de considerar l'exigència personal. 

Els nens han de ser forts, han de tenir gust per l'esforç, per les coses ben fetes. 
- Dins de la més pura concepció democràtica entraria el respecte. Respecte a persones i coses. 

Obrir-se als altres. Saber escoltar. Els altres ens poden d~ nar elem.ents importants. 
Les coses tenen un valor per elles mateixes i per l'ús que se'n fa (un llibre, una pel.lícula, un paissatge ... ) 

- La vida actual, plena de maquinismes i de presses, pot comportar un empobriment de la riquesa espiritual i humana de les persones. Algunes zones ho pateixen més que altres. 
Cal treballar, doncs, to~ el potencial espiritual inherent a la condició humana: 

Contemplació. Fruir Q¿ la bellesa) saber-la descobrir. SensibiLitat¡ ser sensibles en les relacions amb els altres, amb nos2.l tr~s mateixos. 
Religiositat, " (..l seu sentit més ampli. 
Anar al fons:· no quedar-·se a ·la superfície. 
No a la vida competitiv;;¡. Buscar la gratuitat, el fer pel gust de fer, c1o ?els beneficis que er. podem treure. 

-Ajudar els ne:11s a reflexi-onar, a mirar enrera i als costats per poder arribar més lluny. 
- Som conscients que la complexitat del camp dels valors és difícil explicitar-le en poques línies. Aquest esquema és convenient que sigui enriquit a partir· de les trobades de FOCA, les reunions de Branca, els intercanvis entre Agrupaments, etc. 

' - Farem referència expressa al Cap. Ha de ser conscient de ia res-ponsabilitat que té com adult, que té uns nens al davant, que pot influir fortament en ells. Com a norma general, val a dir que el Cap no pot falsejar-se, ni falsejar situacions; tractantse de Llobatons/Daines, ambdues coses s6n fàcils de fer, però atempten contra l'autonomia i la personalitat dels nens. Hem de buscar i ser conscients, o sigui, ser sempre nosaltres mateixos. 
3. La vida de la Unitat al llarg de l'any 

Les unita~s Llops/Daines presenten unes característiques diferents a les altres unitats. El percentatge de nens que mai han fet escoltisme és elevat. 
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Si tenim en compte l'edat, veurem que és molt probable que l' eaco1tisme sigui el primer contacte fora de la família i l'escola. 
Els--nois_i noies f.'anticS-'~-_tampoc són escoltes de molts ariyS, i tots j>.iegats l)an de, realitzar un veritable aprenentatge de la vida: escolta. 
3.1. Fase de contacte. 
- Els nens i les nenes no es coneixen tots. Necessiten un temps per superar la lnseguretat que representa trobar-se en situació descol}eguda. Fins que no .eS.tiguin una mica situats no es podran noE_ malitzar·les activitatS'. 
-Els Caps saben les dificultats d'adaptació que tenen els nens que comencen la vida a la Unitat. El Cap ha d'aportar i facilitar ini cia-tives que ajudin a superar la situació. Del resultat de les pr~meres. trobades en dependrà -molt la guali tat que tindrà el curs. 
- Els. antics de la Unitat ·jyntament amb els Caps poden ser els qui preparin l'acolliment dels nous. Remarquem l'importància de la primera trobada pel cl.ima que es pot crear i pel protagonisme dels antics. Pot ser interessànt: 

passar diaposi..tiv_es d'activitats de l'any anterior-: campaments, sortides ... 
muntar una exposició de trebal,ls fets per la Unitat .•.. 

- Hi ha tres moments ben marcats al· llarg de l'any . 
. Un primer moment de conaacte, coneixement, d' aprenenttag'e f de relaç.ió, de situació, d'adquisició d'hàbits .•• 
L'objec'tiu de la Unitat en aquest moment ha de ser C!Ue els nens i nenes es responsabilitzin,-del cau(material, neteja ... ). Els acords que es prenguin en aquest sentit haurien de ser exigits pels Caps com a _normes m~tnirnes de funcionament. Les activitats haurien d'afavorir la relació, l'intercanvi, la companyonia ••• (activitats curtes lligades als interessos i a la realitat del moment). Ex: treballs en Pquip, jocs de participació, evitar competències, sortides ... 
Aquest moment ens situarlein des de Setembre als voltants de Nadal. 
3 • 2. 
En un seg6n moment, trobem que la Unitat està mínimament organitzada, els nens adaptats i amb una petita hist~ria al darrera. Es el moment idoni per a viure intensament la Unitat, quan es pot treure el màxim de profit i riquesa en les activitats que s'emprenguin, tant en ~'aspecte participatiu com en les seves relacions. Situem aquest període entre Nadal i Pasqua. 

3. 3 
El tercer moment el situarem de Pasqua a final de curs. Es un perÍode on l'activitat del grup perdrà potser intensitat, degut a que es porten ja mesos d'activi tat, s-, acosta 1 1 estiu~ les vacances, els més grans de les Unitats tindrd.n exament escolars, etc •.• -El Cap "pot j'ugar un pg,_:t~.r important ajudant a mantenir el to aconseguit al llarg de l'anY. haUrà d'intervenir, doncs, amb un paper més actiu i engrescad-.:::.". -:. ' .. 

__ purant aquest temps es comenÇa a ·pensar en el campament: es fan pro ·¡)ostes d'activi tats del camp, preparaci6 de material, et_c •. , Podem -fer que el campament sigui u-na merla de projecte 11 maj-orn- que -iritegri diverses activitat's portades a terme durant l'any i les amplifiqui. 
ta preparació cor.;::!'eta del camp d '-estiu pot donar peu a _act:iv'itats dirigides: aprenentatges de tècniques, contacte amb matèri'als nous i di versos entrenaments •.. 


