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Quan comencem el curs és important saber quants som i veure quina és l’evo-
lució de l’agrupament en el seu creixement. Fer aquest anàlisi, ens permetrà 
preveure situacions de crisi a l’agrupament en un futur i analitzar quin és el 
creixement que l’agrupament necessita actualment. Aquest apartat de la lli-
breta us ajudarà a fer aquest anàlisi i poder estructurar el treball a consell per 
aplicar les solucions que pertoquin.

Analitzem com va el creixement de l’agrupament:
(Per omplir el quadre i la gràfica, cal veure quants érem a l’Agrupament en ca-
dascuna de les unitats, quants som ara, i preveure quants serem en els propers 
anys. Per fer-ho hem de tenir en compte els passos d’unitat, si no hi ha creixe-
ment a l’agrupament, i els caps que segurament plegaran en els següents anys.)

1 hora

Paper d’embalar, retoladors, llistat d’infants i joves.

Creixement, infants i joves, agrupament, unitats

• Conèixer el número d’infants i joves de l’AE per edat.
• Reflexionar sobre el creixement o decreixement de l’agrupament.
• Analitzar com abordem el creixement equilibrat de l’agrupament.

Caps i claners/es de consellQui participa

Objectius

Paraules Clau

Material

Durada

Descripció de
l’activitat

Evolució del creixement de l’AE

Número  de participants 4 mínim
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Quines conclusions traiem amb l’observació del quadre i el gràfic? (Analit-
zar la línia de creixement de les unitats i de l’agrupament en general: és bona 
o cal millorar-la? Per què?)

Què ens ha fet arribar a aquesta situació? com podem posar-hi remei o 
mantenir-ho?

Analitzar quin són els motius que fan que tot vagi bé i per tant cal continuar 
treballant, o que ens manqui créixer a l’agrupament. Aspectes que poden 
ajudar a treure conclusions en aquest punt:

- Per què els/les caps i/o els infants i joves marxen de l’agrupament?
- Qualitat de les activitats que realitza l’agrupament
- Imatge que tenim al poble o barri/ciutat
- Relació amb els pares i mares
- Treball dels relleus
- Funcionament de consell i de l’agrupament en general
- Relacions amb altres entitats, escoles i administració...

Quines accions hem de realitzar per millorar aquest curs? (Cercar estratè-
gies de creixement i qualitat de cada unitat així com de l’ l’agrupament en 
general. Aquestes han de quedar reflectides al quadre de programació)

Quines accions hem de començar a fer per solucionar futurs problemes de 
creixement a l’agrupament? (Cercar estratègies de creixement i qualitat tant 
de cada unitat com de l’agrupament en general )



79

Quines dinàmiques, documents o equips associatius ens poden ajudar a es-
tructurar el treball del creixement a consell?

- Treball d’aquesta de la llibreta d’Agrupament amb la resta de consell.
- Dinàmica per trobar clan.
- Dinàmica per donar-nos a conèixer al nostre exterior.
- Parleu amb el vostre veguer/a, segur que us dona un cop de mà, ja sigui: 
organitzant un pla de creixement de l’agrupament, donant-vos alguna bona 
idea que hagi fet algun altre agrupament o derivant la vostra demanda al 
equip que pertoqui.

Podem demanar més informació a: agrupaments@escoltes.org


