LA REVISTA DE L’AECH

SEMPRE A PUNT!
ABRIL 2020
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ESCOLTISME

SERVIM!
– OPINIÓ · CARTES I MISSATGES
Diari Ara el 26/01/2020
Davant les situacions d’emergència, ¿on som els escoltes i les guies? Em pregunto si allò per a què vam néixer, el servei, s’ha esfumat o no està ara mateix a l’ordre del dia. L’escoltisme va néixer amb l’objectiu de formar persones
compromeses tot prestant servei a la societat. I, al mateix temps, sempre diem
que mai es deixa de ser escolta, que és una manera de ser i de fer. I és cert, el
cau ens ajuda a créixer i viure de manera compromesa i solidària. Però... ¿som
escoltes a temps parcial? I si ser escolta és una manera de ser i fer, per què no
ens arremanguem quan és necessari?
En poques setmanes hem viscut dues grans catàstrofes: les riuades a finals
d’octubre del 2019 i el temporal Gloria el gener del 2020. I nosaltres on érem?
Penso que ens preocupa més treure un comunicat que no pas prendre partit.
M’inquieta que no siguem conscients que la vida és al carrer i no dins d’una
pantalla. Sempre a punt. Perquè... va d’això, oi? Nosaltres sempre estem a
punt, i disposades a servir!
NATÀLIA BRU BUDESCA (TARRAGONA)
Amb aquesta carta obro la secció d’Escoltisme del SaP. Potser ens queda ja
una mica lluny tot el que va passar a mitjans gener… però la carta és curta,
clara i directa. Un és Escolta sempre o a temps parcial? O ho soc perquè en
aquest o aquell moment quedava bé…? No m’allargaré perquè crec que la
carta ho reflexa molt bé i ens fa pensar-hi de forma directa.
Per altra banda remenant per les xarxes he trobat reculls de premsa de Minyons escoltes i guies Sant Jordi https://www.escoltesiguies.cat/premsa/recull-de-premsa en relació amb els serveis de neteja de platges del cap de
setmana de després que passés la Glòria. de tots ells us n’he copiat un a
continuació… Per sort, sempre hi ha escoltes disposats a deixar el món millor
de com l’han trobat amb el seu servei desinteressat.
– Ràdio Palamós
27.01.2020

Centenars de voluntaris responen a la crida de l’Agrupament Escolta i fan neteja del litoral més afectat pel temporal
Ajuntament de Palamós:
Centenars de voluntaris van respondre aquest dissabte passat a la iniciativa de
l’Agrupament Escolta i Guia Palamosí per ajudar a netejar el litoral del municipi
més afectat pel temporal ‘Glòria’. Es tractava de recollir les deixalles i plàstics
que el mar va retornar, i apilar canyes i troncs per facilitar-ne la recollida.

Voluntaris recollint deixalles i
apilonant canyes
i branques a la
platja de Castell
Van netejar les platges de Castell i de la Fosca, així com el camí de ronda.
Tània Villaecija, integrant de l’Agrupament Escolta i Guia Palamosí, explica
com va anar la jornada: “L’Agrupament Escolta va reflexionar sobre com podia
ajudar a pal·liar alguns dels danys que ha provocat el temporal ‘Glòria’ i, en
coordinació amb l’Ajuntament, va decidir fer una crida a través de les xarxes
socials per reunir voluntaris i fer aquesta neteja del litoral.” Una ajuda que l’entitat manté oberta encara a qualsevol afectat pel temporal.
Mentrestant, l’Ajuntament de Palamós treballa contra el rellotge perquè tots els
serveis i sistemes que s’han malmès a les seves platges, estiguin a punt per a
la primavera i l’estiu.
Així que ja sabeu:
Aneu sempre Riu amunt, Tant com pugueu per estar sempre a punt per servir!!!!

Per altra banda, a aquestes alçades del curs, suposem que tots sabeu que
aquest any celebrem 50 anys d’AE Champagnat oi??? Segur que si!!!
Al web del cau teniu tota la info del que hem fet i del que ens queda per fer. A
les XXSS trobareu les fotos del CAU al carrer i dels #50anys50cims.
Sabem que per ara ens hem de quedar a casa, però no patiu que la muntanya
sempre hi serà! Així que paciència, i mentrestant podeu anar animant als pares,
mares, tiets, àvies, amics... per a què us acompanyin i fer-vos la foto al cim
amb el Banderí i enviar-la a 50anysaech@gmail.com, nosaltres ens encarreguem de penjar-les a les XXSS!!!!
Que no sabeu que és això dels #50anys50cims, mireu aquí!!! Està tota la info i
material per a descarregar-vos i crear el vostre banderí personalitzat!
Ahhhh i recordeu de marcar en VERMELL el 13 de juny de 2020 que farem el
sopar del 50è amb molts retrobaments al voltant de la taula, amb el millor marc
que podem tenir, al pati de l’escola, on hem fet el CAU tots els dissabtes i en el
que alguna sorpresa segur que trobarem!!! No hi podeu faltar!!!
Feu córrer la veu entre els de la vostra quinta i els de la d’un any més i els d’un
any menys… que serà sonat!!!
Estigueu atents a la web, al Facebook, al Twitter i a l’Instagram del CAU!!!

Enric
soci actiu

#50anys50cims

Al febrer, en Pau va anar a fer el Gra de Fajol Petit (2.567m) i el Gran
(2.714m)!

El David de P/C al desembre va pujar Sant Jeroni
(Montserrat) amb la meva mare Glòria. El cim té 1237m

Al febrer, monitores de llobaines: Sara, Pol,
Marina i Víctor, juntament amb el Marc, han
anat al Puig de les agudes (1976m)
Amunt, el Santuari de
Bellmunt (1245m) en ple
gener. A l’esquerra, els veiem
al puig de la creu de Castellar
del Vallès (668m).
Son els pares de pioners (i de
monitor): Paco, Paula, Gloria,
Emilio, Eva, Susana, Ferran,
Paco i Rosalía.

En Sergi al desembre, va fer el
Bastiments (2.881 m). (esquerra)
A finals de febrer es va animar amb
el pic de la Dona (2702m)! (dreta)

Dissabte 14/12/19 hem fet el pic del Segre en Marc, en Pere i l’Enric

Cim del Nou Fonts amb en Jordi i l’Albert i l’Enric el 04/01/20

MANUALITATS

mAnualitat Espectacular
aConseguida amb Habilitat
Booones escoltes!! Com ja sabeu, en aquesta
secció trobareu una manualitat pensada per vosaltres i adequada a cada època del SAP!
La manualitat d’aquest trimestre és crear amb
coses que tingueu per casa un pollet de Pasqua!
Podeu utilitzar-lo per posar a sobre de la mona i
així no haver de comprar cap decoració extra!
Si ja sou molt creatius/ves podeu vosaltres crear
a tota la família de gallines i pollets. Depèn com
de amplia sigui la vostra mona també! Espero que
us agradi :)
Feu click al següent enllaç per
veure com fer-ho pas a pas!
https://youtu.be/D60-A_nsXJw

Sara
monitora de LL/D

COSITAS

Lectura ràpida i efectiva
Quan us fan la pregunta de quin seria el superpoder que escolliríeu si en poguéssiu tenir un, quin en penseu? Segur que totes les vostres opcions són
d’allò més interesants però, es possible que algú de vosaltres hagi escollit la
simple habilitat de llegir encara més ràpid? Doncs no patiu perquè de ben segur
es un que en podeu aconseguir amb una mica d’esforç i dedicació!

Com pot ser que aquests dos individus tant importants tinguin tant interès per
la lectura ràpida i efectiva?
Noies i nois, mares i pares, la informació es poder i el temps se’ns escapa de
les mans i això es ben sabut segurament per tots i totes vosaltres. Es cert que
aprendre d’un llibre ja d’entrada pot no sonar gaire atractiu pels mes joves inclús
per alguns adults i més si ens planten un “tocho” o quelcom que no entenem,
però també cal dir que si apliqueu les tècniques idònies, paciència, constància
entre d’altres, llegir pot ser una de les tècniques més rapides per obtindré la
informació que vulguem malgrat que pensem que amb un vídeo ho podríem fer
més ràpid.
Aquí venen les claus de l’èxit! Anoteu, anoteu!

1. Posa intenció!
Allò que llegeixes, d’alguna forma, t’ha d’incentivar. Estàs cansat o cansada de
cuinar sempre arròs blanc amb tonyina, sempre has tingut molta curiositat per
saber com funciona internet però no t’hi has posat a investigar mai, et ve de
gust posar-te “romanticón” o “romanticona” amb la parella i necessites inspiració, etc. Un llibre de ben segur que t’ajuda per tot això i més sempre i quan tinguis l’interès. Així doncs t’agradi o no (millor si t’agrada), posar actitud es clau.

2. Elimina distraccions!
Endevineu... Mòbil apagat! Sense excusa o monitors et canviarem el PIN... En
cas de que en tingueu cap altre distracció intenteu reduir-la o eliminar-la per
poder absorbir el llibre el millor possible. Cal estar plenament concentrat per
només centrar-te en el llibre.

3. No llegeixis totes les paraules
Augmentar la visió perifèrica es super important perquè no et suspenguin el
carnet de conduir però també ho es per llegir. Imaginat poder amb 2 o 3 cops
d’ull haver llegit sense problemes una línia, una paràgraf o inclús una pàgina
sencera. Quina passada no?
Tècnica: Agafa un text i visualitza dues línies laterals que estan endinsades en
la pàgina. Una cosa semblant a això:

Tracteu només de mirar les paraules que estan entre les dues línies. Si creieu
que es massa fàcil, ajunteu-les cada vegada una mica més

4. Procura no repetir!
Repetir paraules, tirar enrere perquè no has entès una frase o inclús per equivocació, són factors que indiquen que el teu cervell s’avorreix! Si et cal un estri
com per exemple un boli, una palleta (de metall >:D), el teu dit, no tinguis por
en utilitzar-lo. Amb l’ajuda d’aquest intenta anar a tota castanya mantenint una
comprensió lectora. Pensa que el teu cervell no tindrà ni un milisegon per poder-se distreure ja que estarà enfeinadíssim llegint.

5. Visualitza
Com últim però no menys important cal que llegeixis el que llegeixis, et fagis
la teva pròpia pel·lícula. Amb una mica de creativitat i imaginació si generes
imatges que t’impactin o et generin sensacions retindràs allò que llegeixes i ho
gaudiràs moltíssim més. Pels joves, que sapigueu que això no es excepció per
a cap assignatura del cole. Recordeu imaginació i creativitat!
Per acabar recordar-vos que potser el mésssss important sens dubte sigui la
pràctica quelcom que avui dia, rodejats d’immediatesa i resultats obtinguts en
segons es quelcom molt infravalorat.
Espero que us hagi agradat llegir l’article i el pogueu aplicar el més aviat possible! Sempre a Punt!

Adrià
monitor de P/C

SOCIETAT

La identitat líquida
Hola lectors i lectores del SAP, aquest cop parlarem de com ha canviat la identitat en les últimes
dècades, segons Bauman.
Diferents sociòlegs (Bauman, Lash, Giddens, Beck...) han considerat que a partir dels anys setanta
es passa de la modernitat a una modernitat tardana o líquida (altres autors parlaran de postmodernitat).
No ens centrarem en que va provocar aquest canvi d’època ni en les característiques de cada una,
ja que podríem omplir pàgines i més pàgines, sinó que ens centrarem en com es creava la identitat
de les persones en la modernitat i com es fa en l’actualitat.
A la modernitat, la identitat era una categoria de pertinença que es donava per suposada, no era
una problemàtica ni un objecte de reflexió individual. Aquesta no era entesa com una conquesta
individual, ja que anava determinada pel gènere, la classe social...
Era el marc extern qui dotava a l’individu d’identitat. Això tenia avantatges, com la seguretat que
proporcionava a l’individu, i també desavantatges, com la coacció existent.
Per entendre-ho de forma fàcil, en la modernitat les persones tendien a comprar un “pack” de valors, idees i vestuari que se li atribuïa a un grup. Aquí sota en podeu veure alguns exemples.

OBRERS

HEAVYS

FEIXISTES

HIPPIES

Això va canviar, a partir de diferents processos, i va passar a ser l’individu qui
s’havia de crear la seva pròpia identitat. Una identitat flexible i lleugera, que
ens permetés adaptar-nos a un món en moviment, on el present és incert i el
futur incontrolable.
En l’actual context descrit com a modernitat líquida, Bauman diu el següent:
“La búsqueda de la identidad es la lucha constante por detener el flujo, por
solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe.”
Creus que la teva identitat és més pròpia de la modernitat o de la postmodernitat?
Si t’ha interessat l’article, també et podran interessar conceptes com: Modernitat líquida, Postmodernitat, Societat líquida, Modernitat reflexiva.

Pau Viñas
monitor de R/G

RECEPTES

Mini croissanets!
INGREDIENTS:
Tot va començar amb la pregunta de fem una recepta
dolça o salada? Salada o dolça? Vam trobar la solució!
Croissanets dolços i salats! Aquesta vegada ens hem endinsat a la cuina a fer una recepta fàcil, ràpida i boníssima
de croissants. No t’ho pensis més! Baixa a fer la compra i
prova de fer-los!!!

-

-

-

Pasta de full
1 ou
Crema de xocolata
Pernil
Formatge
Frankfurts

1r PAS
Encenem el forn a 180º

3r PAS
2n PAS
Agafem la pasta de full i
l’estirem. Aquesta pot ser en
forma rodona o rectangular.
Nosaltres hem comprat les
rectangulars.

Com que la nostra pasta de full
és rectangular, primer la tallem
amb un ganivet per la meitat.
I després fem petits triangles.
Si la pasta és rodona es poden
fer directament els trangles.

4t PAS
Un cop tenim els
triangles fets, fem un
petit tall a la part de dalt
del triangle.

5è PAS
Ara toca farcir els croissanets!
Pots agafar la crema de
xocolata, els frankfurts, el
formatge i el pernil o tot allò
que et vingui de gust posar-li
dins del croissant.
Llavors, a la part superior del
croissant fiques el que vulguis.

7è PAS

En un bol batem l’ou i amb un
pinzell pintem els croissants.

8è PAS

6è PAS

Deixem els croissanets en
el paper de forns on ens
venia la pasta de full. I, això
ho posem en una safata
dins del forn.

Enrosquem el croissanet!

9è PAS

Anar vigilant-los perquè no es cremin! I un com
ja estiguin els traiem del forn i estan a punt per
menjar!!!

Maria i Alejandro
monitora de P/C
i monitor C/LL

FAUNA

Castors, llúdirgues, llops i daines!
En aquest article de fauna aprendrem algunes coses sobre els animals que
donen nom a les primeres branques de l’escoltisme. On viuen? Què mengen? Quines particularitats tenen, etc.

Els castors
Habiten als boscos de Nord-amèrica, Europa i Àsia.
Són dels rosegadors més grans que existeixen,
la seva dieta és herbívora i les seves dents estan especialitzades per tallar i mossegar. Són
grans nadadors, poden nedar a 8 km per
hora i aguantar 15 minuts sota l’aigua, les
seves potes posteriors són palmades (com
les aletes de natació), la seva cua en forma
de rem els hi fa de timó, a més tenen unes
parpelles transparents que els ajuda a veure
sota l’aigua i el seu pelatge és impermeable.
Viuen en parelles i els seus fills als caus que
construeixen a la bora de rius o llacs, quan
no troben llocs tan favorables construeixen
amb fang i troncs per poder bloquejar el corrent
i construir camps en zones acollidores per a ells.

La llúdriga
Les llúdrigues vénen de la família dels
mustèlids, com les mosteles, fures o
óssos rentadors. Podem trobar llúdrigues a pràcticament qualsevol lloc
del món, menys Austràlia i l’Antàrtida.
Existeixen 13 tipus diferents de llúdrigues; la llúdriga marina que podem
trobar a Nord-amèrica i l’oceà Pacífic, l’europea, la llúdriga gegant que
viu a Sud-amèrica i la llúdriga sense
urpes a l’Àfrica. El seu pelatge és impermeable, les seves capes de greix
les ajuden a aguantar dins de l’aigua

freda. Són animals aquàtics, però també passen ran part del temps fora l’aigua
prenent el sol. La seva dieta és carnívora, acostumen a alimentar-se d’animals
petits com crancs, cucs i capgrossos. Les llúdrigues tenen la capacitat d’utilitzar eines per ajudar-se a aconseguir aliment, per exemple per obrir petxines.
Quan dormen a l’aigua dormen agafades de la mà per no separar-se.

El llop
Forma part de la família dels cànids. Les espècies
de llops viuen a l'hemisferi nord, depenent de l'espècie de llop viurà en una zona o un altre, el llop gris
és el més comú i es divideix en diferents subespècies que podem trobar per Nord-amèrica, Europa i
Àsia, per exemple el llop Ibèric (espècie endèmica
de la península Ibèrica) o el llop blanc. La població
de llops s'ha reduït a causa de la destrucció del
seu hàbit i la caça, fent. És carnívor i s'alimenta
de grans mamífers, és un gran depredador, casen
en manada i per la seva resistència pot caminar o
córrer grans distàncies, també té els sentits de la
vista i l'olfacte molt desenvolupats. Viuen en manades, estructurades per una jerarquia social molt
marcada per un mascle i femella alfa.

La daina
La daina és una espècie de cèrvid pròpia de la regió mediterrània, va estar a punt
de desaparèixer durant l’última glaciació, encara que s’ha introduït per l’home a
altres zones del món. Característica per la forma de les banyes
dels mascles que és aplanada, el color de pèl vermellós amb
taques blanques i una franja fosca, a l’hivern el seu pèl
es torna més fosc i les taques blanques desapareixen.
Viuen en grups formats per femelles i cries, els mascles viuen sols, en boscos de fulla caduca i humits.

Andrea
monitora de P/C

SABIES QUE?

Canis lupus i Cervus elaphus
Dit així potser ens sona raro però aquest és el nom científic que reben els Llops
i les Daines. En aquesta secció explicarem algunes curiositats sobre les diferents
branques del CAU, com podeu endivinar en aquest article parlarem dels Llops i les
Daines.
Dit això, sabies que...
Començarem pels llops…
Sabies que… ?
· Una parella de llops dura unida per sempre. Si un dels
dos mor, l’altre buscarà una nova parella.
· El sentit de l’olfacte d’un llop és 100 vegades millor que
el d’un humà.
· Existeixen els llops negres.
I per últim però no menys important, les Daines.
Sabies que.. ?
· Poden detectar olors 1.000 vegades millor que tu, són
capaços d’olorar-te a gairebé un quilòmetre.
· Les astes, o banyes, són presents només en el mascle.
· El pudú és el membre més petit de la família dels cèrvids.
Mireu-lo que mono!

Marina
monitora de LL/D

INTERÈS GENERAL

El racó d’en Menta
Estudies? Treballes? Facis el que facis segur que hi ha un munt de coses que
et fa mandra fer o t’agradaria invertir-hi el mínim de temps posible. No et preocupis, avui en día no hi ha res que algú no hagi solucionat ja. Que a què em
refereixo? Ara ho veuràs, et deixo un recull de les millors pàgines web que no
sabies que existien i que et faran la vida més fácil o bé et facilitaran el dia a dia.

1. A Good movie to watch

https://agoodmovietowatch.com/
Segurament ets d’aquelles persones que están mitja hora per decidir quina peli mirar. Això a partir
d’avui ja no será un problema gràcies a la página web “A Good movie to watch”. Des de les més
populars, fins a les més ben valorades, aquesta servei t’ofereix una gran varietat de seleccions de
les millors pelicules. A més en fa una valoración i una sinopsis perquè et puguis decantar amb més
facilitat. I, en addició, et diu des de quina plataforma la pots mirar, amb un total de 17 plataformes
disponibles.

2. Canal Historia

https://canalhistoria.es/
Necessites saber què va ser la Revolució Industrial? O potser qui va ser Diego Velázquez i la seva
historia? No busquis més. Canal Historia és una página web que proporciona tots els coneixements
de successos, lleis, actes, persones… que han marcat un abans i un després en l’eix cronològic.
A més, t’ensenya tots els esdeveniments importants que van succeïr el mateix dia en que ho busques, que per refrescar una mica la cultura no va pas malament.

3. Computer Hope

https://www.computerhope.com/
Avui en dia els ordinadors cada cop són més
presents a les nostres vides, és per això que
si no tens una bona destresa amb aquests
pots acabar invertint-hi més temps del que voldries. Computer Hope es una pàgina web que
té l’objectiu de millorar la teva productivitat. I
com ho fa? És ben senzill, t’ensenya a utilitzar
cada un dels comandos programats del teclat,
t’ensenya per a què serveix cada tecla, et dona
tips sobre els ordinadors… Un set d’informació
complet que millorarà la teva eficiència a l’hora
de treballar amb l’ordinador.

4. Lucidchart

shorturl.at/etFN8

i

Lucidchart és un espai de treball visual que combina diagrames, visualització de dades i col·laboració per
accelerar l’entesa i impulsar la innovació. És a dir, et permet fer esquemes,
mapes conceptuals i arbres de dades
per a l’estructurament d’idees. És visual, senzill i entenedor, la qual cosa
et permet focalitzar les teves idees de
manera òptima.
S’ha acabat el fer servir el powerpoint
passar’t-hi mitja tarda.

5. Reddit

https://www.reddit.com/
Reddit és una pàgina web nord-americana de discussió, notícies socials i qualificació de contingut web. Els membres registrats envien contingut al lloc com ara enllaços, publicacions de text i
imatges. Les publicacions estan organitzades per tema en taulers creats per l’usuari anomenats
“subreddits”, que abasten una varietat de temes com ara notícies, ciències, pel·lícules, videojocs,
música, llibres, fitness, menjar i compartir imatges. En resum, Reddit és un fòrum gegant en el que
pots donar la teva opinió i contrastar-la amb altra gent, pots informar-te, entretindre’t, i fins i tot
formar-te.

Pau Menta
monitor de C/LL

CASTORS I LLÚDRIGUES

LLIBRE D’OR
Els Castors i Llúdrigues vàrem començar el trimestre seguint el CI que van
crear monitors sobre CAUwards i les seves quatre cases per aconseguir derrotar en CAUdemort i els seus mortífags.
Dàquesta manera, van seguir amb l’entrenament que ja havien començat al
primer trimestre per aconseguir ser els mags més poderosos de tot CAUwards,
per aiò, van fer d’entre d’altres un tres en ratlla gegant, van haver de buscar
horrocruxs per tota l’escola i van haver de salvar a la professora Mc. GonnaCAU. Que havia estat segrestada per un basilisc lligat a un horrocrux que varen
destrossar!!
Amés a més, els Castorets també vàrem anar d’excursió d’un dia al Skating!
On van practicar les seves habilitats físiques i a més a més ens vam emportar
un horrocrux cap a l’escola per poder-lo destrossar tots junts.
Parlant d’excursions, no se’ns pot oblidar la magnífica excursió a Llinars on
vam compartir dos dies molt intensos amb els Ràngers i les Guies! Vam fer
un concurs de macro dibuixos a la sorra i un munt de jocs de coneixença per
saber una mica més de la metodologia Rànger i com funcionava la branca més
gran del campament, de la qual els monitors van fer-nos una activitat en la que
vam haver d’ajudar a dos mares cangur a trobar els seus fills que havien estat
segrestats.
No obstant totes les dinàmiques que vàrem realitzar, hem d’esmentar sí o sí la
súper nit de cine que vam gaudir, amb crispetes i tot!!
Els Castors estem gaudint moltíssim d’aquest segon trimestre i, estem esperant amb moltíssimes ganes veure que ens depararà el tercer trimestre!!!
RIU AMUNT!!

Castors/Llúdrigues
Riu Amunt!
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Platja del Garraf

Dinant tranquil·lament
en una petita plaça.

RUTA DE NADAL
Alguns van tenir el primer contacte amb la tan temuda
ruta. I, és cert, que ens vam trobar alguns
inconvenients, ja que el primer dia vam haver de
travessar un riu, on el seu cabal d’aigua era una mica
elevat, després ens va ploure i un cop ja érem al refugi
va nevar! Però res que no es pogués superar. Vam fer
nit al refugi de Lluís Estasen, mentre apreníem a
posar-nos uns grampons i fer servir un piolet, per
intentar assolir el cim del Pedraforca l’endemà. Però,
no va poder ser, tot i que ens va fer un dia
espectacular, a l’enforcadura ens va envair una boira
i un vent infernal que ens va obligar a girar cua.
L’endemà vàrem baixar fins al poble de Saldes per
arribar a la tarda a la casa de colònies i trobar-nos amb
les altres branques.

Calendari, objectius, preparar serveis i extrajobs. En
definitiva, organitzacions vàries.

EXCURSIÓ D’UN DIA

Ben d’hora al matí al peu el Pedraforca.

Enforcadura del Pedraforca.

En un principi el nostre objectiu era arribar al
monestir Budista del Garraf. Però, quan estàvem a
mig camí va començar a plovisquejar, així que vàrem
decidir desfer el camí i tornar al poble del Garraf. Allà
vam estar molta estona fent jocs en una petita plaça
del mig del poble. Havent dinat vàrem descansar una
mica, i després, en comptes d’anar cap a l’estació de
tren del Garraf, vàrem agafar el camí de ronda fins a
arribar a Castelldefels per agafar el tren allà. Els
monitors tant sí com no que ens volien fer caminar.
Però s’ha de dir que va ser entretinguda la
caminadeta.

DISSABTE 15/02

FEBRER
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Abans de marxar de carnaval vàrem tenir tota
l’escola per nosaltres. Així que els monitors ens
van preparar una activitat per equips on hi havia
una gamba, un colacao gegant i moltes matrícules.

MARÇ
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DISSABTE 01/02

DISSABTE 07/03

Vam estar buscant i rebuscant serveis per poder dur a
terme aquest segon trimestre, enviar molts mails, i
5
trucant
a molts llocs. Sort que després vam estar
jugant a molts jocs d’aquests ràpids que ens
encanten, com l’aranya, la cadena, el matar, etc.

Vàrem descobrir que dins la classe
també es poden jugar a un munt de jocs!

Qui té por de l’aranya?

Tot i la llum de la classe veiem entre poc i res.

TEP (Trobada Esportiva Pionera)
Al final va arribar, aquell cap de setmana tant esperat!
Siguem realistes, teníem moltes ganes d’anar-hi per
trobar-nos els nostres amics dels altres agrupaments,
ara bé, teníem zero ganes de jugar a cap esport.
Però... la TEP d’aquest any ens va sorprendre
gratament. Resulta que la competició no era ben bé
d’esport com els altres anys, sinó que eren jocs
esportius, d’aquests jocs que com més bé juguis en
equip millor més probabilitats tens de guanyar (pitxi,
fútbol xinès, matar, boom-boom,etc.). I tot i
començar la primera ronda perdent en el food-bamba
no ens vam desanimar i vam fer una remuntada
espectacular. No vam estar a la final, però vam
guanyar el premi al millor disseny de samarreta, i és
que no només era la més vistosa pel color, sinó que
en comptes de portar números a l’esquena, cadascú
portava un pokémon!

↑Davant

↓Darrera

Pioners/Caravel·les
Sempre A Punt!

