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INSCRIPCIÓ CAU ARRELS 2022/2023 
 
 

 

Qui som? 

Què és el cau? Molts us ho haureu preguntat alguna vegada, alguns pensareu que el cau és un lloc on 

van els nens els dissabtes a la tarda a passar-s’ho bé una estona… El cau, però, és molt més que això! El 

cau és una manera de viure, una manera d’entendre el món. A través de les activitats i els jocs, 

eduquem als infants i joves en una serie de valors com la sinceritat, el respecte, l’estima, l’esforç… per 

tal que esdevingui un ciutadà compromès amb el seu entorn.  

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

 
.Què fem? 

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

 
Com ens agrupem? 

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

A 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 que ens dividim són:  

-Castors i Llúdrigues: 3r i 4t de Primària.(aearrels.cll@maristes.cat)  

-Llops i Daines: 5è i 6è de Primària.(aearrels.lld@maristes.cat)  

-Ràngers i Guies: 1r i 2n d’ESO.(aearrels.rg@maristes.cat)  

-Pioners i Caravel·les: 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.(aearrels.pc@maristes.cat)  

  

 
Quant costa? 

El preu de la inscripció serà de 60€ per tothom.El pagament s’ha de fer per transferència al número: 

ES8900750009410601759813. La inscripció s’haurà d'enviar al correu de la branca corresponent 

juntament amb el justificant de pagament. Un cop rebut el correu, els monitors us enviarem la 

resta de documents a signar.  

Jo    amb DNI   , pare/mare/tutor de 

l’escolta autoritzo al/la meu/va fill/a a participar en les activitats de 

l’AE. Arrels durant el curs 2022/2023.  

 

Castors/Llúdrigues 

Llops/Daines  

 
Firma del pare/mare/tutor:  

Ràngers/Guies 

Pioners/Caravel·les  

Ròvers  

mailto:aearrels@maristes.cat

