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QUÈ ÉS EL CAU?



►FOLLETS: 2016-2015-2014

►LLOPS: 2013-2012-2011

►RAIERES: 2010-2009-2008

►PIONERES: 2007-2006-2005

►CLAN: 2004



QUI SOM?



QUÈ FEM?

► CAU ELS DISSABTES

► SORTIDA DE PASSOS

► SORTIDES TRIMESTRALS

► SORTIDA DE FAMÍLIES

► CAMPAMENTS D’HIVERN

► CAMPAMENTS DE PRIMAVERA

► CAMPAMENTS D’ESTIU

► TROBADES ASSOCIATIVES



OBJECTIU D’AGRUPAMENT

► Construir un sentiment de pertinença a l’Agrupament.

► Utilitzar els espais naturals com a eina d’aprenentatge i cohesió.

► Generar espais de participació per famílies perquè aquestes 

s’impliquin.

► Crear un espai per fer partícips els infants i joves de les decisions 

que els afecten. → ASSEMBLEA D'INFANTS I JOVES (ASSIJ)

► Reapropiar-nos del local i adaptar-lo a les nostres necessitats.



PROJECTE CARRERS EN JOC

OCTUBRE

Plaça Ramon Torres Casanova (8/10 i 15/10)

NOVEMBRE

Plaça Joan Pelegrí (12/11)

DESEMBRE

Plaça La Farga (10/12)

Prova pilot (Projecte Tractor)

Reapropiació dels espais públics per part de les entitats de lleure

educatiu

del barri.



CALENDARI 1R TRIMESTRE

1r TRIMESTRE

1-2/10 PASSOS

8/10 CAU

15/10 CAU

22/10 CAU

29/10 LLIURE (Sortida de Formació de Caps)

5/11 Assemblea d'Infants i Joves + CAU (16h)

12/11 CAU

19-20/11 LLIURE (Assemblea General Ordinària)

26-27/11 SORTIDA

3/12 LLIURE

10/12 Assemblea d'Infants i Joves + CAU (16h)

17/12 CAU CONJUNT

El calendari de la resta de trimestres el podeu trobar a: https://www.aejoanmaragall.org/calendari/

* Dates 

campes estiu

2023!



TRESORERIA 2022-2023
tresoreria-aejm@googlegroups.com

QUOTES
► 1ª QUOTA: 40€ (material i sortida trimestral + quota d’assegurança anual)

► 2ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)

► 3ª QUOTA: 25€ (material i sortida trimestral)

► PASSOS: 15€ (els infants que puguin diumenge no han de fer aquest
pagament)

BEQUES
► Borsa de beques internes

► Beques de l'Ajuntament

► Beques de la Generalitat

NÚMEROS DE COMPTE DEL CAU:
► La Caixa: ES48 2100 0647 9702 0035 4425

► Triodos: ES96 1491 0001 2130 0014 4842



PASSOS 2022

► 1 i 2 D’OCTUBRE DE 2022

► TERRENY LES ESPLANES, A NULLES (ALT CAMP).

► S'ARRIBA EN TREN FINS A NULLES I CAL CAMINAR 2 KM FINS AL TERRENY



DISSABTE 1/10

Dissabte es passarà el dia amb les antigues unitats i de forma separada de la 

resta. Al vespre es procedirà a fer la cerimònia de passos.

8:30h Quedem al cau (pati de l'Escola

Pràctiques)

Diumenge al matí arribaran els infants i joves nous i es realitzaran les

primeres dinàmiques i activitats amb les noves unitats. Al mateix temps, hi

haurà l'espai de famílies on les famílies del cau donaran la benvinguda a

les famílies noves, i on tindran lloc diverses dinàmiques i l'Assemblea de

Famílies.

A les 12:30h hi haurà les reunions de famílies per unitats, i després dinarem

conjuntament.

DIUMENGE 2/10



10:00h Arribada d'infants i joves noves + famílies (noves i antigues)

10:30h Espai de les noves unitats + Espai famílies

11.30h Esmorzar de mig matí per unitats/ Espai de famílies

12:00h Valoracions

12:30h Reunions de famílies per unitats + Presentació RASI's i REFE's

13:30h Dinar + Sobreterra

DIUMENGE 2/10

MOLT IMPORTANT!!!

Omplir el google forms d'assistència a Passos, al diumenge de Passos i 

referent als cotxes: https://forms.gle/emo7bdGK5XHNk9Pt5



QUÈ POSEM A LA MOTXILLA?

► Sac de dormir

► Rosqui (màrfega)

► Lot

► Necesser (raspall de dents, pasta de dents, pinta...)

► Roba d'abric (pantalons llargs i una jaqueta/dessuadora)

► Roba interior de recanvi

► 1 Esmorzar (diumenge)

► 2 Esmorzar de mig matí (dissabte i diumenge)

► 1 Dinar (dissabte)

► 1 Berenar (dissabte)

► 1 Sopar (dissabte)

► Cantimplora plena

► Mascareta

► Capelina

► Foulard

+ Targeta

Sanitària!

+ Abonament

gratuït de RENFE 

(si el teniu)

+ Paperassa



PEDAGÒGIC

JOEL

LAURA G.

ONA

COM ENS 

ORGANITZEM?

Funcionament intern de 

l'entitat

S’encarrega de vetllar perquè la línia

pedagògica del projecte sigui sempre

prioritària.

Busca formacions segons les necessitats

de les caps, dels infants i de les

joves, dona recursos i genera espais com

l'Assemblea d'Infants i Joves (ASSIJ).

I ELS CÀRRECS 

CLÀUDIA R.

TERESA



COCO

MUNA

CLÀUDIA S. 

RES

ALOMA

Relació amb l'Escola Pràctiques, 

on tenim el local.

Coordinació de Consell: vetlla pel

bon funcionament de Consell i les

comissions. Prepara dinàmiques i

formacions d'interès per les caps.

ALOMA



MULTIMÈDIA MATERIAL

JOEL

ITZÀ

JOANA

S'encarrega del control i

manteniment del material pedagògic

i tècnic del cau.

Manteniment i gestió de la 

pàgina web, així com de la gestió

de les fotografies i vídeos que 

fem al cau.

MARTÍ

AISHA

BRU

SAM



FAMÍLIES

AISHA

MERXAN

BRU

CLÀUDIA S.

S'encarrega de gestionar el

merxandatge de l'agrupament.

Fa de pont entre la Unitat de 

Consell i la Unitat de Famílies.

CLÀUDIA R.

LAURA G. LAURA M.

SAM



VEGUERIES

TERESA JOANA

Aquesta comissió s’encarrega

d’establir les relacions exteriors amb

Escoltes Catalans. Fa de pont entre

l'entitat i l'associació i gestiona totes

les trobades associatives, formacions

i informació/noticiari d'EC.

TERRENY

S'encarrega de buscar el terreny dels

Campaments de Primavera del curs i

el terreny dels Passos del curs

següent.

CLÀUDIA S.ITZÀ

ALÍCIA



SECRETARIA TRESORERIA

LAURA G.

Gestiona els recursos monetaris del cau.

Presenta subvencions i beques.

Controla el pagament de quotes.

Gestiona el correu electrònic del

cau (no el d'unitats).

Actualitza el calendari i controla la

paperassa.

MUNA JOEL

* Per tal de demanar beques o contactar

amb el càrrec de tresoreria es pot enviar

un correu a tresoreria-

aejm@googlegroups.com

MARTÍ

ONA

MARTÍ

mailto:tresoreria-aejm@googlegroups.com


CAMEX

PAU

LAURA G.

Pedagogia en muntanyisme amb els

infants i joves. Aquesta comi treballa un

dels valors essencials de l'escoltisme

català. La muntanya i la natura no només

per consumir-la, sinó per aprendre d'ella i

cuidar-la.

REFE genere-aejm@googlegroups.com

MUNA

LAURA M.

És un nou càrrec recentment

fundat, que reemplaça la comissió

de gènere, incloent-hi noves

funcions. S'encarrega de mantenir

una línia pedagògica en clau de

gènere i de forma transversal i

essencial.

A més, en el cas que s'escaigués,

és l'encarregada de gestionar els

casos de violències masclistes i

LGTB-fòbiques; seguint el protocol

que s'aprovarà des d'EC al llarg

d'aquest curs.



CÀRREC DE RASI (Teresa i Sam) rasis-

aejm@googlegroups.com

► ASI: Agressions Sexuals a Infants.

► Aquest càrrec neix des d'Escoltes Catalans per vetllar per un espai lliure d'agressions sexuals

entre infant-infant, entre cap-infant i entre cap-cap.

► Portem un temps treballant a partir de formacions, dinàmiques i xerrades, el càrrec d'ASI i les 

seves funcions/responsabilitats a vegueries, que després es transmeten a tot el consell.

► A partir d'un Protocol contra l'Abús Sexual en Espais de Lleure que ha realitzat Escoltes 

Catalants i la fundació Vicki Bernadet, s'implementaran gestions i passos a seguir en tots els

agrupaments de l'associació, davant d'una agressió sexual al cau, de campaments i on sigui.

► Aquest any es treballarà transversalment amb el poder juvenil i infantil, els drets sexuals de 

l'infant i la seva pròpia autonomia per gaudir d'un espai educatiu de tolerància 0 cap a les 

agressions sexuals.

► Volem fer conscients a les infants i joves de la importància del consentiment i dels seus drets

per sobre de tot, sense recaure en el paternalisme.



FUNCIONAMENT

► CORREU ELECTRÒNIC I WHATSAPP

► DOODLE I FORMULARIS

► FITXES D’INSCRIPCIÓ I AUTORITZACIONS (obligatòries, les enviarem

properament per correu perquè les estem actualitzant)



capsfolletsaejm@gmail.com

capsllopsaejm@gmail.com

capsraiersaejm@gmail.com

capspionersaejm@gmail.com

capsclanaejm@gmail.com

CORREUS

Correu d'AE: 

agrupamentjoanmaragall@gmail.com

Correu Tresoreria:

tresoreria-aejm@googlegroups.com

Correu RASIs:

rasis-aejm@gmail.com

Correu REFEs:

genere-aejm@gmail.com

Correu Comi Famílies:

families-aejm@gmail.com

mailto:Capsfolletsaejm@gmail.com
mailto:Capsllopsaejm@gmail.com
mailto:Capsraiersaejm@gmail.com
mailto:Capspionersaejm@gmail.com
mailto:Capsclan1aejm@gmail.com
mailto:agrupamenjoanmaragall@gmail.com
mailto:tresoreria-aejm@googlegroups.com
mailto:rasis-aejm@gmail.com
mailto:rasis-aejm@gmail.com
mailto:Families-aejm@gmail.com


ALGUNA PREGUNTA?
.

GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA!!!!


