Els buits generacionals
Qui participa
Objectius

Paraules clau
Material
Durada
Número de participants
Descripció de
l’activitat

Caps de consell
• Cercar les causes perquè els joves deixen de venir al cau a raiers, pioners o
clan.
• Reflexionar sobre quina és la visió que tenen les unitats grans de ser cap i
quina donem coma a consell.
• Plantejar-se quin relleu té l’agrupament i com el treballa.
Infants, buits, generacions, consell, cap
Paper d’embalar i retoladors gruixuts de colors
60 minuts
3 mínim
1. Escrivim en un paper d’embalar les idees perquè creiem que deixen el cau,
partint de les més abstractes a les més concretes. Cal que tothom llenci una
primera idea.
2. Un cop tenim la pluja d’idees les comentem durant uns minuts i expliquem
de quina font les hem extret, tot reflexionant sobre la necessitat de conèixer la
visió dels raiers, pioners i clan.
3. Dividim el grup en dos:
A) Dibuixen la visió que creuen que tenen els pioners/clan del cap ideal
B) Dibuixen la visió que tenen els caps com el cap ideal
4.Un cop fet els dibuixos es presenten en plenari i es valoren les característiques positives i negatives, tot marcant-ho sobre el dibuix.
(Estaria bé que algú també les recollís en forma de llistat i si ho fem amb el
consell estaria bé veure com es poden canviar les coses que no es fan bé, ni per
excés ni per defecte)
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5. A continuació s’analitzarà un cas:
Imagineu-vos que formeu part d’un consell d’agrupament format per 15 caps i
que teniu 79 infants i joves. 23 follets, 26 llops, 20 raiers i 10 pioners. En total
sou 94 a l’agrupament.
- Us preocupa el tema del relleu?
- Teniu llista d’espera?
- Com ho feu per que entrin?
- Plantegeu-vos is teniu temps que passa amb el consell i si s’han d’establir criteris per les llistes d’espera
6. Valoració de la dinàmica.
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