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PEDAG OGIA "ABST RACTA "
PROG RAMA PEDAGÒGIC PER
AL CURS 77-78

Creiem que, amb força satis·
facció, es pot dir que aquestes
fitxes reflecteixen, sobre tot, el
treball dels caps que varen partí·
ci par en el debat.

cions de l'escoltisme que puguin
adaptar-se amb eficàcia a diferents realitats de barri o de poble.

Com pensem fer-ho?
On som?
Durant el curs passat vàrem
emprendre la revisió de la nostra
pedagogia en el que vàrem anomenar Debat dels Mètodes.
Cert que aquest debat no va
ésser tan ampli ni extens com
hauríem volgut. Però també és
cert que va servir per a dues co·
ses:
• La primera definir amb preci·
sió quins eren els problemes
que més preocupen els caps.
• La segona reunir algunes de les
solucions que s'estan provant
per a solucionar aquests problemes.
Com a ·resultat d'aquesta pri·
mera fase del Debat, hem pogut
considerar en conjunt quines són
les temptatives de renovació em·
preses per caps isolats i plantejarnos una formulació integrada de
tots aquests assaigs de millora·
ment dels mètodes.

,_._.

El resultat d'aquest treball el
Podeu trobar en les noves fitxes
Per a Formació de Caps que, amb
caire provisional, s'han editat per
al curs present.

Què resta per a fer?
Aquestes fitxes, però, només
són una primera formulació de
les I ínies de fons sobre les que
han d'edificar-se els nous mèto·
des.
Les propostes per a renovar la
vida a les unitats han d'ésser
comprovades, i això demana que
els caps que hi estiguin interes·
-sats prenguin contac te amb els
equips de branca corresponents a
fi de participar en les sessions de
reflexió sobre les exp~riències de
cadascú.
Perquè creiem que només és
possible renovar la nostra pràctica educativa reflexionant sobre la
realitat.

L'essencial, com ja hem dit, és
posar en contacte un grup de
caps interessats en la renovació
dels mètodes i anar comprovant
amb ells el resultat de les innovacions i dels ajustaments que s'han
proposat com a conseqüència de
la primera fase del Debat.
Aquesta és la feina dels equips
de branca.
En segon lloc, sobre la base
d'aquesta discussió entre caps, es
tractarà de preparar un projecte
definitiu de propostes per a cada
branca a fi d'ésser publicat.
Aquest projecte, però, no el
publicarem Se~
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El que ens resta a fer, doncs,
és la comprovació de si el nou
model de funcionament de les
unitats que proposem com a ex·
perimental, produeix millors resultats.

que tfndr.~ lloç
per Pasqua. En aquest camp, al
q-ue-ae5d'à":-a convidem ia els
caps interessats i amb experièn·
cia, se sotmetrà a una crítica de·
finitiva el projecte prepara t pels
equips de branca i els seus col· la·
boradors.

No tenim la pretensió de fer
un treball que ens dongui EL
MÈTODE. Ens conformem si, de
la discussió i de la comprovació,
podem obtenir-ne unes formula·

En t~rcer lloc, i basant-se ja en
els acords del camp de Pasqua,
prepararem unes publicacions per
a cada branca, una adreçada als
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caps i una adreçada als nois.
Per a fer possible que aquestes
publicacions -llibr e per al cap i
llibre per als nois i noies - no
continguin únicament reflexions
teòriques, ha come nçat a funcionar un Taller de Recursos que intenta de reunir totes les tècniques, activitats, projectes, jocs i
altres que enriqueixin els llibres
fent~ne un estri pràctic.

Si és veritat que no ens agrada
que ens diguin què és el que hem
de fer, cal que, en conseqüència,
siguem capaços de dir-ho nosaltres mateixos, de saber construirho amb els altres.
Només d'aqu esta manera serà
possible que !'escoltisme sigui
una pedagogia popular i al servei
del poble.
Equip Pedagògic

Qui ho ha de fer?

Evidentment, hi ha un equip
de persones que té entre mans la
gestió d'aqu est projecte. Aquest
equip vetllarà per a assegurar que
les coses es facin coordinadament
i es compleixin els terminis.

Branca Ràngers/Guies:
Manuel Pons (255 20 09)

Branca Pioners/Caravel-les:
Jordi Casanovas {227 67 36)

Josep Anton Soler 1258 75
Equip N.E.U. INatura-Ecc>lo¡lia

Urbanisme)

Alber t Barella (227 39 63)

Roser Bati/ori (255 65 40)

Els caps interessats en participar en la discussió de les seves
experiències, poden adreçar-se als
equips de branca o als equips de
recursos que funcionen actualment:

Branca lloba tons/ Daine s:
Salvador Auberni (274 59 63)
· Però aques t equip no pot, ni
Maria
Fradera
·
podrà mai, suplir la presència
Pilar
Paris
(217 89 24)
dels protagonistes més directes· •
Antònia Sàhchez {658 1O 11)
de l'escoltisme: els caps i els nois.
M.a Assumpció Viñas (254 8.547)
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VIINYONS ESC OLTES
3UIES SANT JORDI
)E CATALUNYA

