CARNET
DEL
CASTOR

Hola, benvinguts i benvingudes!
Som l’Arnau i la Berta, tenim 8 i 9 anys, i som part de la Camada de
Castors i Llúdrigues, i si vols, els teus futurs companys. Possiblement
no saps què estàs llegint, doncs bé, a les teves mans tens un ajut per a
la teva vida escolta. El seu contingut et serà molt útil per endinsar-te a
l’escoltisme. Pots pensar que és un llibre que has d’estudiar, però NO!
Si així ho penses, estàs equivocat.
Quan tu comencis a llegir-lo amb tranquil·litat, ajudat pels teus
companys i monitors t’adonaràs realment que això és un llibre
molt útil dins la teva etapa escolta.
Volem dir-te, abans que comencis a llegir, que no intentis fer-ho a
corre-cuita, sinó que gaudeixis amb tot el que pots aprendre llegint
el carnet!
Ànims i no perdis la confiança en tu mateix ni amb els altres!

Jo sóc la Maria i tinc 23 anys, sóc part dels monitors d’aquesta branca.
L’escoltisme m’ha ensenyat a compartir, a treballar en grup i a
comprometre’m per millorar el meu entorn. Ara us vull ajudar a que
vosaltres ho descobriu!
En el transcurs del camí trobaràs coses molt bones; amics i amigues,
alegries i moments feliços però també d’altres en que creuràs que és
millor abandonar perquè és molt dur i hi ha poques comoditats.
Depèn de tu el seguir avançant pel camí, però recorda que un bon
escolta és el que davant les dificultats farà el possible per superarho i no es deixarà emportar per la comoditat de les coses més
fàcils.

Escoltisme
Què és?
,

L’escoltisme és una gran aventura que s’ha
d’aprendre en acció amb ajuda d’amics i amigues,
així com dels teus monitors. És contribuir a
esdevenir una persona autònoma, solidària,
responsable i compromesa per mitjà dels valors
basats en la Llei i la Promesa Escolta, per tal de
participar en la construcció d’un món millor.
El principal objectiu de l’escoltisme és educar d’acord
amb valors (pau, solidaritat, senzillesa, transcendència,
sostenibilitat, natura, amistat, convivència, respecte...) a
partir de l’educació en el lleure i donant resposta a les
necessitats d’infants i joves de qualsevol estatus social,
creença, sexe o nacionalitat.
l

La nostra visió és:

Deixar el món millor de com l’hem trobat.
Les característiques d’un escolta són:

-

Digne de confiança i lleial, perquè els altres mereixen respecte.
Servicial i lluitador, per la justícia, perquè és la forma d’apropar-se als altres.
Amic i germà de tots, perquè creu en l’amor.
Estima la natura, perquè és la que ens dóna vida.
Responsable en les tasques encomanades, perquè així pot ajudar els altres i
mai deixa res sense acabar.
Fort de caràcter, per a superar les dificultats, perquè així pot ajudar els altres.
Model de treballador, perquè ensenya amb les seves obres.
Sincer, perquè així és apreciat.

Llei escolta
Els valors que treballem s’expliciten a la llei escolta i guia, una base comuna de
l’escoltisme i el guiatge d’arreu del món, aquesta és:

-

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 bé

Símbols
,M

El fulard

La camisa

El fulard és l’element que identifica
l’agrupament a què pertany un escolta o una
guia. Cada agrupament té el seu fulard, amb uns
colors que el caracteritzen i el distingeixen dels
altres. En el nostre cas és el verd i groc.

Molts agrupaments fan servir camises per
identificar els membres de cada unitat o grup
d’edat. Cada grup té un color diferent de camisa,
comú a tota l’associació.

Aquest es podrà guanyar a partir de primer any
de Llops i Daines. Així doncs a la Branca de
Castors i Llúdrigues es porta el mocador de joc.

A la camisa s’hi acostumen a enganxar diferents
insígnies que permeten identificar l’agrupament
o organització de què la persona forma part, el
país de procedència o altres elements.

Baden Powell
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell va néixer a Londres,
Anglaterra, el 22 de febrer de 1857.
El seu pare va morir quan ell tenia només 3 anys. Amb freqüència, la
seva família passà penalitats però, amb l’ajuda de la mare, ell i els
seus germans, van tirar endavant. Als 13 anys va rebre una beca a
l’escola de Charterhouse de Londres on als 19 anys es graduà, malgrat
però mai havia sigut un excel·lent estudiant.
Immediatament després, acceptà l’oportunitat d’anar a l’Índia com a
subtinent de l’exèrcit. El seu full de serveis era impecable i per això
aviat obtingué el grau de capità i coronel.
Al 1887 participà a la guerra d’Àfrica amb les ordres de defensar
Maffeking, una ciutat al cor de l’Àfrica del Sud, de la invasió de les
tropes enemigues durant 217 dies, fins que arribaren els reforços.
Al 1901 tornà a Anglaterra i descobrí amb sorpresa que el seu llibre “Aid to Scouting”
(Ajudes per l’Escoltisme), destinat a la formació de soldats i homes d’exèrcit, es feia servir
com a llibre de text a les escoles. A partir d’aquí es posà a treballar amb l’afany de recopilar
les seves experiències a l’Índia i l’Àfrica i perfilar la idea d’Escoltisme adaptada als nois.
Poc a poc va anar formant una biblioteca especialitzada per a nois i llegí tot el relatiu a la
educació de nois i joves a través de la història.
Per comprovar el seu treball, a l’estiu del 1907 portà a un grup de 20 nois a l’illa de
Brownsea, on va muntar el primer campament Escolta de la història. El campament fou un
gran èxit.
Durant els primers mesos de 1908 publicà el llibre “Escoltisme per a nois” sense pensar en
l’impacte que causaria al món. Al 1910 Baden Powell s’adonà que s’havia de dedicar de ple
a l’Escoltisme, tot reconeixent que podia fer més per la seva pàtria educant a les
generacions naixents que entrenant a homes per a convertir-los en bons soldats.
Al 1910 B-P va crear el guiatge per les noies, el qual va pendre força al 1912, després del su
casament amb Olave Saint Clair Soames. Al 1920 B-P va ser nomenat Cap Escolta
Mundial, i al 1930, la seva dona era Cap Guia Mundial.
Al 1920, escoltes de tot el món es van reunir a Londres per a
celebrar la primera reunió mundial: la Jamboree Mundial.
El 8 de gener de 1941, uns dies abans de complir els
84 anys, va morir, deixant a les nostres mans la
continuïtat de l’escoltisme.

Agrupament escolta
L’agrupament està format per monitors, escoltes i les famílies d’aquets. Els escoltes
estan dividits en branques, formades per nois i noies de la mateixa edat i progrés.
Les branques són les següents:

Castors i Llúdrigues

Llops i Daines

Ràngers i Guies

De 7 a 10 anys

De 10 a 12 anys

De 12 a 13 anys

Pioners i Caravel·les

Róvers

De 14 a 17 anys

De 17 a 22 anys

Tres pilars
En el nostre agrupament es segueix una tasca educativa que es basa en tres pilars:

Natura
Mitjançant l’estada a les diferents branques es vol despertar en l’infant i jove:





El respecte i l’estima per la natura com a font de vida.
La consciència de ser responsable de la fragilitat del nostre entorn.
El sentiment crític cap als actes violents contra el medi.
S’ensenya a respectar-la i a tenir-ne cura perquè el nostre estil de vida no afecti les
generacions futures.

Família
Durant la vida escolta s’educa els infants i joves perquè adquireixin un sentit crític, un
esperit d’esforç i superació i una autonomia pròpia de grup que els permeti arribar a
l’autogestió i així poder enriquir i millorar el nostre entorn.
La persona s'autoeduca tot fent camí amb els/les companys/es i els/les caps. És
essencial l’ajuda dels monitors i monitores, o consellers, com a guia del progrés de
cada persona. De la mateixa manera, és imprescindible la interrelació entre els/les
companys/es de diferents edats, ja que l’aprenentatge entre companys/es enriqueix el
procés educatiu.
Així doncs, a més d’agafar autonomia personal, és molt important com a persona saber
treballar en grup, respectant, ajudant i estimant als demés que ens envolten.

Fe
S’aposta per un espai de trobada, de diàleg i treball entre les diferents opcions i
sensibilitats espirituals buscant el punt d'enfrontament i enriquint-nos amb les
diferències.
Eduquem per mitjà de l’animació, respecte i acompanyament dels diferents processos
personals, i de les diferents expressions i sensibilitats espirituals, sempre que aquestes
aprofundeixin en els principis del moviment escolta i guia, i promoguin el progrés
personal i el compromís comunitari.

Grup Escolta Xaloc
El Grup Escolta Xaloc va ser fundat l’any 1972, quan el germà marista Felip Gallifa i
Maqueda (1950-2006) va decidir fer una travessa pels Pirineus amb un grup d’alumnes
del Col·legi Maristes Sabadell. A partir d’aquí s’engegà el projecte que, fins a dia d’avui,
té el seu fonament en educar i transmet valors per tal que els infants i joves puguin
créixer amb empenta i autonomia dins la nostra societat.
L’any 1977, el G. E. Xaloc, va adherir-se al Centre Marista Escolta (CMS). Amb ells es
compartia el mateix projecte educatiu, que té com a base l’estil metodològic propi de
l’escoltisme d’en Baden Powell i la manera de fer marista.
Amb la desaparició del col·legi Maristes Sabadell l’any 2008, el Grup Escolta Xaloc va
passar a formar part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) adjuntant-se a la
seva proposta educativa. L’any 2009 el G. E. Xaloc va traslladar-se als locals de la
Parròquia de la Santíssima Trinitat per continuar la seva tasca.
El G.E. Xaloc és, a dia d’avui, l’únic agrupament escolta de la ciutat de Sabadell. Per
aquesta raó, i pensant amb tots els escoltes i famílies que el composen, sentim el
compromís i l’obligació de fer la nostra tasca amb major responsabilitat. Com a entitat
sense ànim de lucre, trobem en els infants i joves el motor i l’energia suficient per
seguir endavant any rere any.

Felip Gallifa

Felip Gallifa Maqueda, neix a Barcelona l’any 1950. Alumne dels Maristes La
Immaculada de Barcelona, ingressa en el Seminari Marista de Llinars del Vallès a l’edat
de 12 anys, emet els vots religiosos l’any 1968.
S’inicia com educador marista a Valldemia (Mataró) l’any 1970. Anys més tard estudia
Biologia, i és destinat com a formador i director del Seminari marista de Les Avellanes.
Posteriorment exerceix de director dels col·legis maristes de Rubí, Lleida i Sabadell. És
un dels germans iniciadors del l’Associació Mà Oberta-Cor Obert, del Centre Marista
d’Escoltes (C.M.S.) i fundador de l’Agrupament Escolta Xaloc de Sabadell. Va fundar el
G.E Xaloc l’any 1972.
A causa d’una greu malaltia mor als 56 anys. La seva empremta ha calat en aquells que
l’hem conegut.

Castors i Llúdrigues
Edat

Camisa

De 7 a 10 anys (2n a 4t de
primària); entenent que
s’inicia el curs escolar en
un dels cursos indicats.

De color lila.

Salutació
Dits índex i cor de la
mà dreta estirats junts
(dents del castor).

Crit
Riu amunt!

Què és exactament ser Castor/Llúdriga?
Ser Castor/Llúdriga significa iniciar una vida escolta, durant la qual es comença a
descobrir les actituds i els valors a través del joc i de l’acció.
La unitat de Castors/Llúdrigues és la Camada, aquesta es divideix en petits grups que
reben el nom de Colla, que poden ser utilitzats en jocs, dinàmiques o sortides.
Les activitats acostumen a girar sobre una animació, les quals els endinsaran en un
univers ple d’aventures i sorpreses.
A més, s’utilitza la presa com un mètode que utilitzen els Castors i Llúdrigues per a
descobrir les actituds i els valors personals. Es tracta d’una activitat que consisteix en
que cada un de vosaltres avaluï el seu dia de cau amb l’objectiu que sigui conscient del
seu progrés personal com a escolta.

Les Contrasenyes del Castors/Llúdrigues
Es tracta dels valors principals per ser considerat un Bon Castor i Llúdriga. Són les
següents:





Sempre estic content/a: L’infant adopta un pensament positiu vers els companys i
companyes i vers ells mateixos..
M’agrada jugar bé: L’escolta respecta les normes, als altres Castors i Llúdrigues, i
als mateixos monitors de la branca.
Tinc molts amics i amigues: L’infant no presenta problemes per relacionar-se amb
els companys i companyes i ajuda a crear vincle amb el grup.
M’agrada aprendre: Mostra curiositat vers al cau i l’escoltisme.

El Progrés
A Castors i Llúdrigues se segueix l’evolució de l’escolta mitjançant els
Consells, una activitat que es duu a terme al final dels campaments de
Nadal i d’estiu, per revisar el progrés de cada escolta.
Com fer els Consells a Castors i Llúdrigues? L’escolta a qui se li fan els
Consells s’aixeca i marxa. Els i les companyes de la camada valoren a la
persona i diuen coses bones i d’altres a millorar segons el que s’hagi de
guanyar. Quan els companys de camada acaben de parlar, es passa a la
votació. Per votar, es tanquen els ulls i voten “SÍ” o “NO” per a cada
insígnia que s’hagi de guanyar l’infant que ha marxat. Després, l’escolta
que havia marxat torna i els monitors llegeixen què ha dit la camada. El
Kraal també valora a l’infant i se li comunica si ha passat o no els consells.

Qui pot votar en els consells?



Pel consell de la camisa, pot votar tothom qui ja tingui camisa.
Pel consell de la resta d’insígnies, pot votar tothom qui ja tingui el castor.

Pre-Castors

p

A pre-castors l’escolta no es guanya res perquè és un any d’introducció al cau i a
l’escoltisme, tot i que quan es facin consells, es farà una revisió del seu progrés.

Primer any (Etapa d’amistat)
Admissió (Camisa)
Per guanyar-la has de passar un trimestre a la branca (campaments de Nadal). Durant
aquest període has d’aconseguir:







Integració al grup i participació en les activitats i jocs.
Participació en el dia a dia del cau.
Interès per les activitats i la metodologia escolta i de la branca.
Comunicació i interacció amb els companys i les companyes.
Fer cas als monitors/es.
Coneixement del significat del consell.

Un cop passi consells, davant dels companys de la Camada es fa el següent compromís:
“Sóc Castor/Llúdriga: em comprometo a viure les contrasenyes dels Castors/Llúdrigues i
a començar la meva vida escolta. RIU AMUNT!”
Escut del Castor/Llúdriga (pas a 2n any)
Per guanyar-la has de passar un curs a la branca (campaments d’estiu). Aquesta es
posarà a la butxaca dreta de la camisa. Durant el primer any has d’assolir:










Comunicació i relació amb els companys i les companyes.
Aprendre dels monitors/es i escoltar-los.
Participació en els consells i en la dinàmica del grup.
Coneixement de l’escoltisme: escut del cau, l’Agrupament, significat del Bon/a
Castor/Llúdriga i de les contrasenyes.
Participació i il·lusió per les activitats.
Progrés personal.
Responsabilitat amb el material propi.
Donar importància de la natura.
Aprendre a formar part de la branca de Castors/Llúdrigues.

Quan guanyes el Castor, davant dels companys de la Camada es diu el compromís:
“Sóc Castor/Llúdriga: em comprometo a viure les contrasenyes dels Castors/Llúdrigues i
a començar la meva vida escolta. RIU AMUNT”

Segon any (Etapa d’esforç)
Lema “Riu Amunt”
Per guanyar-la has de passar un trimestre després del 2n any a la branca (campaments
de nadal). Aquesta es posarà a la solapa de la butxaca dreta de la camisa. Al
Castor/Llúdrigues se li demana les següents actituds:









Responsabilitat amb el material comú.
Sinceritat amb els companys/es i els monitors/es.
Actitud vers els jocs.
Esforç per ser bon/a Castor/Llúdriga.
Il·lusió i motivació del grup.
Coneixement del significat de Minyons i de Baden Powell.
Ensenyament de les contrasenyes als Castors/Llúdrigues de primer any.
Respecte per la natura i presa de consciència de formar-ne part.

Diploma de Castors/Llúdrigues (Pas de Branca)
Per guanyar-lo has de passar un curs després del pas a 2n any (campaments d’estiu). Al
En aquest cas es valorarà al Castor/Llúdriga les següents actituds:






Identificació amb el cau i amb la metodologia escolta.
Treball en grup.
Responsabilitat pel material de la branca i del grup.
Vivència i respecta per la natura.
Integració total de les contrasenyes dins el dia a dia al cau.

Diplomes de contrasenyes
Als consells de campaments d’estiu, s’atorgaran 4 diplomes relacionats amb les
contrasenyes de la branca de Castors/Llúdrigues a aquells 4 membres de la Camada
que més hagin destacat en cadascuna de les contrasenyes (tant si són pre-castors, com
castors de 1r o 2n any).

Colles
Ja saps que el grup de tots els Castors i Llúdrigues formen la Camada. Però la Camada
és molt gran. Per això ens dividirem en Colles: ens ajudaran a treballar i a organitzarnos millor en algunes activitats.
En aquest apartat pots escriure també els aniversaris dels teus companys, per poder
enredortar-te.

Colla 1

Colla 2

Colla 3

Colla 4

Colla 5

Colla 6

Consells
T’has guanyat la camisa? I el Castor? Quins diplomes t’has guanyat? Apunta com t’has
sentit. Expressa’t!!!

Reflexions
Sí, aquest apartat és perquè escriguis els teus pensaments, el que has après, alguna cosa
que t’ha inspirat, alguna cosa que t’hagi agradat molt, una cosa que vols recordar, pots
expressar si vols com et sents, recordar moments ...

Dedicatòries
Vols recordar la gent que ha viscut aquesta etapa amb tu? Doncs no t’oblidis de dir-los
que t’escriguin en aquest apartat i, sobretot llegeix tot el que et posen, segur que són
missatges molt bonics.

Grup Escolta Xaloc – Carnet de Castors i Llúdrigues

