El Marc i els pioners
Qui participa
Objectius

Paraules Clau
Material
Durada
Descripció de
l’activitat

Caps i claners/es de consell
• Reflexionar sobre la dinàmica del Consell d’Agrupament
• Consensuar propostes per la millora del funcionament del Consell d’Agrupament
Dinàmica de consell, equip de treball, compromís, implicació
Bolígrafs i fulls de paper.
Entre 1 hora i mitja i 2 hores.
1. Introducció (5/10 min)
Per tal de començar, cal explicar que la dinàmica consisteix en aprendre a resoldre problemes a nivell d’unitat. Així doncs, es presentarà un problema fictici
i caldrà que cada un dels grups faci un anàlisi de la situació i arribi a la formulació d’accions concretes per tal de resoldre la situació presentada. Una vegada
explicada la dinàmica cal dividir el consell en grups petits i repartir-los els fulls
de “En Marc i els pioners” (Annex 1) en els quals està escrita la situació de la
unitat de pioners fictícia.
2. “En Marc i els pioners” (25/30 min)
Cada un dels grups fa l’anàlisi de la situació de la unitat de pioners i formulació
de propostes d’actuació.
3. “En Marc i els caps” (25/30min)
Després de la resolució de la situació de la unitat de pioners, cal explicar que
ara cada grup ha de resoldre la nova situació plantejada (fent l’anàlisi i les propostes d’actuació) tenint en compte el resultat de la situació cal donar a cada
grup el full de “En Marc i els caps” (Annex2)

Per a pensar
Quines reflexions es poden extrapolar al funcionament de consell?
Quins canvis es poden fer per millorar el funcionament del consell d’agrupament?
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Marc i els Pioners - Annex 1
En Marc és cap d’una unitat de Pioners. Últimament, està una mica preocupat perquè li sembla
que hi ha moltes coses que no funcionen.
Tot va començar amb la irregularitat d’assistència als caus, amb l’afegit de que uns arribaven tard
perquè es quedaven a casa acabant de mirar la pel·lícula de la tarda i d’altres se n’anaven abans
perquè havien quedat.
Després de la dura feina preparant els caus, molt pocs dels Pioners que s’havien deixat caure per
allà aprofitaven al cent per cent el cau, perquè no veien el començament o perquè no arribaven a
veure les conclusions que es treien de tot. Així anaven passant caus en els que sempre era “sorpresa” la gent que hi hauria i quanta estona hi serien.
La qüestió és que, des de llavors, les coses han empitjorat. Des de fa un temps, en Marc creu que
falla la comunicació a la unitat. Quan es proposa una activitat, tothom fa que sí amb el cap, però
després es veu que ningú tenia ganes de fer-la i molts opten directament per no aparèixer sense
ni tan sols avisar. Però, llavors, per què no ho diuen quan toca? Llavors és quan en Marc i la Laia,
la seva companya d’unitat, els diuen que sembla mentida que no s’adonin que al cau és on tenen
l’espai perfecte per a decidir i fer el que vulguin, i que no ho aprofiten gens. No paren de plantejar-se com pot ser que desaprofitin tant aquesta llibertat i ja no saben com fer-ho per a provocar
alguna reacció en la unitat. Han de mimar-los? Han de posar-se durs? Hi ha solució real o s’han de
conformar amb el que tenen? El problema hi és o ells s’han tornat uns paranoics?
En tot cas, el que és segur és que ells no pararan de lluitar.
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Marc i els Caps - Annex 2
En Marc és un dels membres de l’Equip de coordinació de l’agrupament. Últimament, està una
mica preocupat perquè li sembla que hi ha moltes coses que no funcionen.
Tot va començar amb la irregularitat d’assistència als consells, amb l’afegit de que uns arribaven
tard perquè es quedaven a casa acabant de mirar la pel·lícula de la nit i d’altres se n’anaven abans
perquè havien quedat. Després de la dura feina preparant els consells, molt pocs dels Caps que
s’havien deixat caure per allà aprofitaven al cent per cent el consell, perquè no veien el començament o perquè no arribaven a veure les conclusions que es treien de tot. Així anaven passant consells en el que sempre era “sorpresa” la gent que hi hauria i quanta estona hi serien.
La qüestió és que, des de llavors, les coses han empitjorat. Des de fa un temps, en Marc creu que
falla la comunicació al consell. Quan es proposa una dinàmica o activitat, tothom fa que sí amb el
cap, però després es veu que ningú tenia ganes de fer-la i molts opten directament per no aparèixer
sense ni tan sols avisar. Però, llavors, per què no ho diuen quan toca? Llavors és quan en Marc i la
Laia, la seva companya de l’Equip d’agrupament, els diuen que sembla mentida que no s’adonin
que al consell és on tenen l’espai perfecte per a decidir i fer el que vulguin, i que no ho aprofiten
gens. No paren de plantejar-se com pot ser que desaprofitin tant aquesta llibertat i ja no saben
com fer-ho per a provocar alguna reacció al consell. Han de mimar-los? Han de posar-se durs? Hi
ha solució real o s’han de conformar amb el que tenen? El problema hi és o ells s’han tornat uns
paranoics?
En tot cas, el que és segur és que ells no pararan de lluitar.
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