
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hola, benvinguts i benvingudes! 

Sóc l’Akela, cap de l’Estol, i si vols, la teva 

futura companya. Possiblement no saps per 

què estàs llegint aquestes paraules...  

Potser per curiositat, perquè t’agrada el que 

fem... o fins i tot perquè vols començar, com 

nosaltres, aquesta pista llarga de l’escoltisme. Si 

és així, ENDAVANT! 

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. 

Els bons escoltes són els que davant les dificultats esgoten totes les possibilitats per 

superar-les i no es deixen portar per la comoditat de les coses més senzilles i fàcils. 

Recorda: TANT COM PUC!!! 

Han passat més de 95 anys des de l’inici de l’escoltisme. Aquest s’ha anat estenent, a 

poc a poc, per tot el món. La majoria dels qui han seguit aquesta pista han quedat molt 

satisfets i plens d’alegria al superar aquest repte. 

El fundador de l’escoltisme, Baden Powell, deia al final de la seva vida:  

“La meva vida ha estat molt feliç i voldria sentir dir 

el mateix de cadascú de vosaltres” 

 

  

 

 

 

 



 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promesa escolta 

La Promesa Escolta i Guia és un compromís individual i voluntari que la persona fa 

explícit davant del grup per millorar com a persona, comprometent-se amb els valors 

que s'extreuen de la Llei Escolta i Guia. 

La promesa és, juntament amb la llei, una de les eines més potents i singulars del 

nostre mètode educatiu i un element compartit del moviment escolta i guia arreu del 

món. Aquesta es du a terme quan la persona porta 1 o més anys al cau, a partir de 

Llops i Daines.  

 

Jo .......(nom i cognoms de l’escolta)...... em comprometo davant de Deu i 

tots vosaltres, a seguir les lleis escoltes. Si decaic ajudeu-me, si avanço 

seguiu-me. Tant com puc / Sempre a punt / Servim. 

 

 

 

- 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 

 

 

 



 

 

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 per branques, formades per nois i noies de la mateixa edat i progrés. 

El Grup Escolta Xaloc forma part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. 

Les branques són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres pilars 

Al nostre agrupament se 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. 

Castors i Llúdrigues 

De 7 a 10 anys 

Llops i Daines 

De 10 a 12 anys 

Ràngers i Guies 

De 12 a 13 anys 

Pioners i Caravel·les 

De 14 a 17 anys 

Róvers 

De 17 a 22 anys 



 

 

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. 

 

Símbols  

,M 

 

 

  

 

 

 

 

  

El fulard 

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. 

 

La camisa 

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. 

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. 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Llibre de la selva 

Aquest llibre, escrit per Rudyard Kipling (Premi Nobel) el 

1894, explica la història d’un nen que és adoptat per una 

família de llops i que conviu a la selva amb altres animals. En 

aquest llibre es troba el fonament de molts símbols que 

s’utilitzen a l’escoltisme, especialment a la branca de Llops i 

Daines. 

Va succeir allà, al nord de l’Índia, a plena selva. El pare i la 

mare eren llops. Estaven al seu cau amb els quatre llobatons quan 

va arribar Tobaqui, el xacal, buscant deixalles per menjar. Mentre 

menjava, Tobaqui els deia: “Shere Khan vindrà a caçar als turons d’aquesta contrada”. 

Shere Khan era el gran tigre. “No hi ha dret a fer això - digué el pare llop - espantarà 

tota la caça!”.  

Mentre Tobaqui i el pare llop parlaven, es començà a sentir soroll i veus d’home: un 

grup de llenyataires perseguia a Shere Khan perquè havia atacat un poblat d’homes no 

molt lluny de la zona. El pare llop va sortir a veure què passava. Quina fou la seva 

sorpresa quan, seguint un rumor de plors, trobà a la vora del riu un cadell d’home dins 

d’un cistell. “Segurament s’ha pogut escapar de l’atac del tigre del poblat veí dels 

homes” - va pensar el pare llop. El va agafar amb les barres per l’espatlla, sense fer-li 

mal, i el va col·locar entre els seus cadells dins el cau. 

La mare lloba va posar-li el nom de Mowgli, que significa “la granota”, i Mowgli va 

passar a pertànyer a la família del pare llop. 

Mancava el pas més important: l’Estol havia de donar el seu 

consentiment perquè el nou llobató pogués entrar-hi. Així que 

el portaren a la reunió del Consell de Roca, lloc de reunió de 

la manada de Seonne, conformada per quaranta llops i 

dirigida pel gran i silenciós llop gris Akela des de 

l’altura d’una Roca. A la reunió del Consell de Roca 

hi assistiren tots els llops i altres animals que 

respectaven la Llei de la Selva.  

Dues veus es van alçar per defensar en Mowgli: 

la de Baloo, l’ós vell que ensenya la Llei de la 

Selva i la de Bagheera, la pantera negra. Tots 

l’acceptaren i Mowgli va quedar incorporat a 

l’Estol amb la ràbia de Shere Khan i l’alegria del 

pare i la mare llops. 



 

 

En Mowgli no sempre tenia ganes de treballar, a cops no tenia ganes de fer 

res. Creia que els Banderlogs, aquells micos que sempre jugaven i feien el 

que volien, eren més feliços perquè no tenien lleis. Mowgli però, 

complia la Llei de la Selva que Baloo li ensenyava. 

Bagueera  l’ensenyava a caçar. 

En Mowgli també tenia d’altres amics: Hathi l’elefant, Kaa la 

serp,... 

També hi havia animals que no li agradaven gaire: Shere 

Khan, els micos Banderlogs, Tobaqui ... són tots aquells 

animals que segueixen la Llei malament, son uns 

tramposos. 

I per damunt de tots Akela, el solitari. És el cap de l’Estol, sap fer-se respectar i pot 

estar orgullós d’haver guiat bé els seus llobatons, ja que no n’havia caigut cap a les 

trampes. 

En mig d’ells Mowgli va creixent i es va fent més gran, aprenent a la vegada a viure a la 

natura, a ésser valent, generós i digne de confiança. 

FI 

 

 

 

 

 



 

 

Edat 

De 10 a 12 anys (5è a 6è de 

primària); entenent que 

s’inicia el curs escolar en un 

dels cursos indicats. 

Camisa 

De color gris 

Crit 

Tant com puc! 

 

Salutació 

Dits índex i cor de 

la mà dreta 

estirats separats, 

fent una “V” 

(orelles del Llop). 

Llops i Daines 

 

 

 

  

 

 

 

Que és exactament ser Llop/Daina? 

Ser Llop - Daina vol dir que tens ganes de fer moltes coses: jugar, treballar, aprendre, 
divertir-se, anar d'excursió,... i que les vols fer envoltat dels teus companys de l'Estol. 

Tot l'Estol té un llibre conjunt, anomenat Llibre d'or, en aquest podràs escriure què feu 
els dies de cau, què apreneu i com us sentiu durant el dissabte. 

L'Estol es subdivideix en petits grups de 6 llops/daines, que reben el nom de Sisenes. 

Per ser un bon escolta has de demostrar què vols i que estàs disposat a superar-te a tu 
mateix i arribar a la fi. El teu primer Consell de Roca d'estiu tindràs la oportunitat de 
fer la teva primera Promesa escolta, i més tard seguiràs assolint el progrés escolta. 

El nostre crit l'has de seguir sempre. Vol dir que sempre has d'esforçar-te al màxim en 
totes les coses, tant en el joc com en el treball, ens agradi o no. 

Els Llops i Daines us comprometeu a complir les màximes i a fer cada dia una Bona 
Acció. Això vol dir que has de voler ser útil i fer feliços als altres, ajudant-los en allò que 
faci falta. 

 

 

 



 

 

 

Les màximes del llop i daina 

S’anomena també les màximes del Baloo, l’ós alegre que va ensenyar a Mowgli la Llei 
de la Selva. 

 El Llop/Daina respecta i escolta el Kraal de monitors/es. No parla amb la resta 
de companys quan els monitors estan explicant una activitat. 

 El Llop/Daina pensa primer en els altres. Si s'ha de compartir menjar, s'espera 
que hi hagi per tothom abans d'agafar la part més gran o repetir. 

 El Llop/Daina obre els ulls i les orelles. Practica una escolta activa quan algun 
company de l'estol parla en una reflexió. 

 El Llop/Daina és alegre i somrient. Adopta una actitud el màxim de positiva 
possible en els moments i situacions que li desagradin. 

 El Llop/Daina és net/a i endreçat/da. Coneix el lloc on ha deixat la seva roba i 
no la té tota escampada per la tenda. 

 El Llop/Daina diu sempre la veritat. En un possible conflicte, reconeix allò en 
què s'ha equivocat i no ho amaga.  

 

pop  

 

El Progrés 

A Llops i Daines, se segueix l’evolució de l’escolta mitjançant els Consells 

o Consell de Roca, una activitat que es du a terme al final dels 

campaments de Nadal, Pasqua i d’Estiu i que serveix per avaluar el 

progrés de cada un. 

Al Llop/Daina que se li fan el Consell no marxa i les votacions es fan amb 

els ulls oberts. A qui li fan el consell primer ha de fer una reflexió a nivell 

personal de com s’ha vist i, a continuació, els companys de l’Estol passen 

a valorar els aspectes positius i allò que hauria de millorar, sempre des 

del respecte. Després, es passa a la votació, aquells que votin “NO” o 

“ABSTENCIÓ” s’han de justificar. Finalment, el Kraal valora l’infant i li 

comunica si passa o no el Consell. 

Qui pot votar en els consells? 

 Pel consell del fulard, pot votar tothom qui ja tingui fulard. 

 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 cap de llop. 

  



 

 

 

PRIMER ANY (Etapa d’integració)  

En aquesta etapa s’intentarà que el Llop/Daina s’integri dins del grup i tingui interès 

pel que fa i viu l’Estol. 

 

Admissió (Camisa) 

Per guanyar-la han de passar 3 mesos després d’entrar a la branca (campaments de 

Nadal). Durant aquest període l’infant ha de tenir: 

 Voluntat d’integració a l’estol. 

 Presència a totes les activitats. 

 Mostrar interès i il·lusió en el joc i l’aprenentatge. 

Un cop passi consells, davant dels companys de l’Estol es fa el següent compromís:  

“Sóc Llop/Daina: em comprometo a viure les màximes dels Llops i Daines i a seguir 

creixent com a escolta. TANT COM PUC!!” 

 

Cap de Llop (pas a 2n any)  

Per guanyar-la han de passar 9 mesos després d’entrar a la branca (campaments 

d’estiu). Aquesta es posarà a la butxaca dreta de la camisa. Durant el primer any ha 

d’assolir les actituds d’acceptació següents:  

 Responsabilitat personal i neteja. 

 Coneixement i compliment de les màximes. 

 Il·lusió i participació activa i alegre. 

 Respecte al Kraal i companys de l’estol. 

 Identificació entre l’estil de vida de l’Estol i la pròpia vida. 

 

Promesa Escolta (Fulard)  

Per guanyar-la han de passar 9 mesos després d’entrar a 

la branca (campaments d’estiu). En aquest cas al 

Llop/Daina se li demana que entengui, conegui i actuï 

coherentment amb la metodologia escolta i les lleis 

escoltes. Quan l’escolta ho assoleix ha de fer la 

promesa escolta davant el cercle del progrés. 



 

 

Segon any (Etapa d’aprofundiment) 

En aquesta etapa l’escolta assumirà responsabilitat com a escolta gran de l’Estol i 

actitud de maduresa. 

 

Primer Estel 

Per guanyar-la han de passar 3 mesos després del pas a 2n any (campaments de 

nadal). Aquesta es posarà a la butxaca dreta de la camisa al cantó esquerre. Al 

Llop/Daina se li demana les següents actituds: 

 Realització i superació de les tècniques pròpies del 1r estel. 

 Responsabilitat per les coses de l’Estol. 

 Capacitat d’iniciativa (aportar idees). 

 Esforç i treball en grup (sisena). 

 Coneixement de Baden Powel, Felip Gallifa i la història del escoltisme. 

 

Segon Estel 

Per guanyar-la han de passar 6 mesos després del pas a 2n any (campaments de 

pasqua). Aquesta es posarà a la butxaca dreta de la camisa al cantó dret. Al Llop/Daina 

se li demana les següents actituds: 

 Realització i superació de les tècniques pròpies del 2on Estel. 

 Responsabilitat personal i en coses de l’Estol. 

 Capacitat crítica. 

 Capacitat d’esforç. 

 

Pas a Ràngers/Guies 

Per guanyar-la han de passar 9 mesos després del pas a 2n any (campaments d’estiu). 

En aquest cas es guanya un diploma de pas de branca. Suposa haver superat tot les 

etapes anteriors. A més se li demana una actitud d’animació i responsabilitat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Material de muntanya 

Corda 

Hi ha molts tipus de corda i, segons la funció que li vulguem donar, n’haurem d’utilitzar una o 

una altre. Malgrat però, ens anem a centrar amb la corda que utilitzem per escalar. 

Les cordes modernes estan compostes de fibra sintètica 

(nylon, perlon, etc.). Estan formades per un feix de fils molt 

prims (ànima) recoberts per una protecció entreteixida 

anomenada camisa o funda que dona el color de la corda, i 

la seva funció és disminuir el desgast degut al fregament.  

 

Les dimensions d’una corda varien segons la seva utilitat. Per norma general, tindran uns 40 

metres de llargada i uns 9 mil·límitres de gruix. Aquest tipus de cordes tenen molta resistència 

ja que el pes de trencament es troba entre els 2.000 i els 3.000 Kg. Segons el tipus d’elasticitat 

que tinguin aquestes cordes d’escalada les podem distingir entre: elàstica, semi-elàstica i 

estàtica. 

Una baga és una corda curta d’uns 4 metres de llargada. S’utilitza per a lligar-se a un mateix, 

lligar objectes i per fixar cordes a arbres, roques, … 

Mosquetó 

És una anella metàl·lica amb una obertura que pot tenir mecanisme d’assegurança o 

no. Pot ser d’acer o d’un aliatge lleuger, i amb forma i gruixos diferents. 

Cada mosquetó té inscrites les seves característiques tècniques. 

Un mosquetó té com a funció unir dues cordes amb els nusos adients o unir una 

corda amb un altre objecte: cadira (arnés, “baudrier”), claus d’escalada i altres 

fixacions preparades   

Vuit o ascensor dinàmic 

Peça metàl·lica amb forats que s’utilitza per controlar la velocitat de descens d’un cos 

mitjançant la corda que el sosté.  

Cadires (arnés o “baudrier”) 

Està format per unes cintes que sostenen el cos a l’alçada de la pelvis, passant per 

la pelvis, cintura i cames.  

Anima 

Camisa 

o funda 



 

 

Nusos 

 

Lligar-se amb una corda vol dir fer-ho amb els nusos adients i segurs, fàcils de fer i desfer. Hi ha 

una gran varietat de nusos. Però nosaltres només en farem servir 5: 

Nus Pla 

Serveix per unir dues cordes del mateix 

gruix.  

 

 

 

 

Pescador  

Serveix per a unir dues cordes de diferent 

gruix. 

 

 

 

Vuit doble 

Per a enganxar una corda a un mosquetó.  

 

 

 

 

 

Ballestrinque 

Per lligar una corda a un arbre, un pal. Per 

construir una escala. Sempre ha d’estar 

amb tensió.  

 

 

 

As de Guia 

És un nus no corredís que s’utilitza en salvament. 

 

 

 

 

 



 

 

Orientació 

 Si volem anar per la muntanya amb seguretat, cal que aprenguem a orientar-nos; això és: 

saber on estem, on hem d’anar i per on. Cal mirar atentament. Prendre punts de referència: 

una muntanya alta, un riu, el sol… 

Per saber orientar-nos tenim diferents instruments: 

 Brúixola: és una aparell pensat especialment per orientar-nos. Consisteix en una agulla 

de ferro imantant que, suspesa en equilibri, tendeix a orientar-se en direcció Nord-Sud 

L’agulla es troba al centre d’un cercle graduat (o limbe) amb les inicials dels punts 

cardinals o rosa dels vents. 

Si tens un mapa posa’l de forma que el Nord indicat en el marge del mapa coincideixi 

amb el de la brúixola. Ja tens el mapa orientat. 

 Rellotge d’agulles: posar el rellotge en hora solar (recordeu que a Catalunya, la 

primavera i l’estiu es va dues hores avançats a l’horari solar, i a la tardor i l’hivern, una 

hora). Després per orientar-nos posem el rellotge pla i orientem l’agulla petita cap al sol. 

La bisectriu de l’angle format per l’agulla petita i el 12 de l rellotge ens marca el Sud.  

  

  

 

 

Si no tenim aquets instruments ens podem orientar per diferents tècniques: 

 Per ombres: L’ombra (d’un pal clavat a terra, d’un arbre,…) assenyala el 

sentit contrari a la situació del Sol. El Sol fa un recorregut d’Est a Oest 

passant pel Sud, on es troba el migdia solar. Per tant, a les 12 del migdia, 

hora solar, l’ombra assenyala el Nord. El Sol, al migdia, ocupa la posició 

més alta sobre l’horitzó i, evidentment, és quan fa l’ombra més curta. 

L’ombra fa un moviment oposat al del Sol, és a dir, d’Oest a Est passant 

pel Nord. Per tant, si ens situem entre el pal clavat i el Sol, veure’m 

moure’s l’ombra igual que les agulles del rellotge.  

 Per senyals naturals: la naturalesa ens ofereix tot un seguit de senyals que, en un 

moment donat i degudament interpretats, ens poden permetre d’orientar-nos. 

Generalment però, són poc fiables ja que depenen de molts factors. 

o Molses: Si trobem un arbre o una roca que tan sols tingui molsa per una banda, 

molt possiblement ens assenyali el Nord. 

o Soques d’arbres tallats: si observem els anells concèntrics, la banda on són més 

gruixuts ens assenyala el Sud. 

o Estel Polar, ... 

SUD 

SUD 

NORD 



 

 

Fitxa del llop/daina 

 

 Nom:____________________________________________________________ 

 Cognoms:_________________________________________________________ 

 Adreça:__________________________________________________________ 

 CP:____________________________ Població:__________________________ 

 Telèfons:___________________________/_____________________________ 

 Data de naixement:_______________________Sant:_____________________ 

 Sisena:___________________________________________________________ 

  

El meu progrés 
   

Data d’ingrés a la branca:____________________________________________  

 Admissió:_________________________________________________________ 

 Promesa:_________________________________________________________ 

 1r Estel:__________________________________________________________ 

 2n Estel:__________________________________________________________ 

 Pas a Ràngers:_____________________________________________________  

 

 

 

 



 

 

Sisena 
Ja saps que el grup de tots els Llops i Daines formen l’Estol. Però l’Estol és molt gran. 

Per això ens dividirem en Sisenes: ens ajudaran a treballar i a organitzar-nos millor en 

algunes activitats. 

Al capdavant de la Sisena hi haurà un Cap de sisena, que serà una mica l’encarregat 

d’organitzar, posar una mica d’ordre i de parlar amb els monitors si hi ha algun 

problema. 

En aquest apartat pots escriure també els aniversaris i telèfons dels teus companys, per 

poder enrecordar-te i no perdre mai el contacte amb el teu Estol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisena 1 

Cap de sisena: 

Sisena 2 

Cap de sisena: 

Sisena 3 

Cap de sisena: 

Sisena 4 

Cap de sisena: 

Sisena 5 

Cap de sisena: 

Sisena 6 

Cap de sisena: 



 

 

Consells 

 

T’has guanyat la camisa? I el fulard? Quins estels t’has guanyat? I diplomes? Com han 

anat els consells? Apunta què t’han dit tant les coses bones, per recordar-les, com les 

coses a millorar, per poder fer un pas endavant. 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. 
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