
 

CURS 2020/21 AGRUPAMENT ESCOLTA ARRELS 

Qui som?  

Som l’Agrupament Escolta Arrels, un agrupament escolta format per una          

quarantena de monitors joves i més d’un centenar d’infants i adolescents.           

Formem part del CMS (Centre Marista d’Escoltes), que reuneix tots els caus            

maristes de Catalunya. 

Què fem? 

En poques paraules: ens ho passem súper bé! Quedem els dissabtes de 16 h a 19 h a Maristes                   

per fer jocs, activitats, tallers, dinàmiques... I no només això, a més durant l’any fem excursions                

a cases de colònies, arrossades, campaments de Nadal, trobades amb altres escoltes de             

Maristes Catalunya. Ens deixem alguna cosa? 

CAMPAMENTS D’ESTIU!!! 12 dies a la muntanya dormint en tendes, l’activitat que tots els              

escoltes (i també els pares) esperen que arribi.  

*De moment no es realitzaran excursions amb pernoctació. Ja s’anirà veient com            

avança la situació. 

Com ens agrupem? 

Agrupem els escoltes en branques, que es divideixen per edats i on coincideixen diferents              

generacions.  

És evident que un infant de 8 anys tindrà un plantejament al cau molt diferent d’un jove de 16                   

anys. Per això a cada una de les branques es busca que els escoltes tinguin uns objectius                 

adequats a la seva edat, amb l’objectiu principal de potenciar el seu creixement com a persona                

i com a escolta en les diferents etapes del seu desenvolupament.  

Les branques en les quals ens dividim són: 

- Castors i Llúdrigues: 3r i 4t de Primària. 

- Llops i Daines: 5è i 6è de Primària. 

- Ràngers i Guies: 1r i 2n d’ESO. 

- Pioners i Caravel·les: 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. 

- Ròvers: 2n de Batxillerat. 

Normativa COVID19 

Com ja us podeu imaginar, a causa de la COVID-19 el funcionament d’aquest curs serà una                

mica diferent. Els monitors tenim moltes ganes de poder fer cau i de seguir educant en el                 

lleure, i per aquest motiu hem d’adoptar un seguit de mesures que ens permetin reprendre el                

cau amb tota seguretat. 

1) PER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 

- A nosaltres ens agradaria molt que cada dissabte poguessin venir tots els nostres             

escoltes, però malauradament si un escolta presenta símptomes*1 compatibles amb la           

 



COVID o ha estat en contacte estret amb alguna persona que ha donat positiu no               

podrà assistir. A part d’això, si està a l’espera del resultat d’una prova PCR o si el seu                  

grup-classe ha tingut algun incident relacionat amb la COVID, aquell dissabte           

malauradament s’haurà de quedar a casa.  

- Si es presenta qualsevol d’aquestes situacions, és molt important que els pares avisin             

als monitors que el seu fill/filla no assistirà, ja que els monitors donarem per suposat la                

seva assistència i necessitem una previsió dels escoltes que tindrem. 

- Els escoltes s’hauran de prendre la temperatura a casa abans de venir al cau, per saber                

del cert si hi pot anar o no.  

- Si un escolta durant les activitats presenta algun símptoma (mal de cap, febre...) els              

pares l’hauran de venir a buscar. 

 

2) ENTRADES I SORTIDES 

- Per evitar aglomeracions, tant les entrades com les sortides seran esglaonades. 

- ENTRADA:  

o Castors/Llúdrigues i Llops/Daines: 15:50 

o Ràngers/Guies i Pioners/Caravel·les: 16:00 

SORTIDA: 

o Castors/Llúdrigues i Llops/Daines: 18:50 

o Ràngers/Guies i Pioners/Caravel·les: 19:00 

- Si algun escolta arriba tard, s’haurà d’avisar per Whatsapp als monitors perquè el vagin              

a buscar a l’entrada. IMPORTANT! Els nens no poden entrar sols a l’escola. 

- En el moment d’entrar a l’escola els monitors prendrem la temperatura als escoltes i              

es posaran gel desinfectant, i ens assegurarem que tots porten mascareta. 

 

3) ESPAIS I GRUPS. 

- Aquest any els caus s’hauran de fer amb grups més reduïts que en anys anteriors. Un                

cop sapiguem el nombre d’escoltes que tindrem a cada branca es decidirà quina divisió              

de grups es farà. 

- En els dies de cau, un cop presa la temperatura i amb gel desinfectant, els escoltes                

s’aniran dividint en els seus grups estables de funcionament.  

- Cada grup estable disposarà d’una zona de l’escola de la qual no es podran moure en                

l’estona que dura el cau, per evitar el possible contagi amb gent d’altres grups. Cada               

dissabte aquestes zones (totes en espais exteriors, és a dir, no es podrà anar a les                

classes, al pavelló...) aniran rotant per tal que cada setmana facin cau en un espai               

diferent. 

- Tant les fonts de l’escola com el bar romandran tancades, així que els escoltes hauran                

de portar aigua de casa i el seu berenar. 

- És MOLT IMPORTANT mantenir la distància entre els grups de funcionament, per            

poder fer el cau amb la màxima seguretat. 

 

 

 



Inscripcions 

A causa de la situació actual ens hem vist obligats a reduir grups, per això les inscripcions                 

funcionaran de la següent manera: 

- Enviarem una inscripció a tots els escoltes inscrits l’any passat. 

- Quan sapiguem quants escoltes estan inscrits, obrirem inscripcions pels nous.  

- Limitarem el nombre d’escoltes per branca. 

 

*1 Símptomes COVID: 

- Febre (37.3°) 
- Tos 

- Malestar general 

- Mucositat 

- Dolor generalitzat als ossos i a la musculatura 

- Nàusees 

- Vòmits 

- Diarrea 

 


