Sempre a punt!

Eduquem per la transformació social

www.escoltesiguies.cat

QUI SOM
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG)
som una associació sense ànim de lucre amb
la missió d’educar infants i joves a través del
mètode escolta i guia, fent-los protagonistes
del seu creixement personal, per tal que
esdevinguin persones conscients, actives i
compromeses amb la societat.
La nostra visió és deixar el món millor de com
l’hem trobat.

+
+
3.000 15.000

VOLUNTARIS/ÀRIES

INFANTS I JOVES

Esperit crític
Servei
Austeritat

ELS NOSTRES VALORS

Vivencialitat

Compromís
Treball en equip Participació
Voluntariat Natura

QUÈ FEM

1.300

HORES
dedicades al cau
voluntàriament per
cada cap (educador/a
voluntari/ària) a l’any

1.058
VOLUNTARIS
participen a les formacions
organitzades per la nostra
Escola de Formació
cada any

20.000
INFANTS I JOVES
acampen anualment
en un dels terrenys de
Campaments i Més, la
nostra xarxa de terrenys
d’acampada

+20%

DE CREIXEMENT
en el nombre de
persones afiliades
en els últims 5 anys

900

CAMPAMENTS,
RUTES, CASALS,
CAMPS DE TREBALL
i altres estades de lleure
a Catalunya i a l’estranger
organitzades pels nostres
agrupaments
i demarcacions a l’any

EXTENSIÓ AL TERRITORI
Amb el suport de la Fundació Josep Sans,
vinculada a MEG, gestionem aquests serveis:

8

prop de

150

DEMARCACIONS

AGRUPAMENTS

seus territorials
a tot catalunya

La xarxa de terrenys d’acampada
més gran de Catalunya.
www.campaments.cat

Cases que ofereixen contextos educatius
d’acord amb els valors
del mètode escolta i guia.
www.centresescoltes.cat

La nostra botiga de material escolta,
de natura i muntanya.
www.brownsea.net

Xarxa de col·laboradors que donen
suport a l’escoltisme i el guiatge.
www.xarxameg.cat

Àmbit territorial
Demarcació de l’Alt Ter
Demarcació del
Baix Llobregat/Garraf/Alt Penedès
Demarcació del Barcelonès
Demarcació de la Catalunya Central
Demarcació de Girona
Demarcació Nord-Occidental
Demarcació de Tarragona
Demarcació de Vallès/Maresme

PROPOSTA EDUCATIVA
La nostra proposta educativa és el mètode
escolta i guia, basat en:
»» La llei escolta i guia, proposta de valors
comuna a l’escoltisme i el guiatge arreu del
món.
»» La promesa, compromís que cada escolta i
guia pren cap a ell mateix, cap al país i cap al
seu desenvolupament espiritual per treballar,
dia a dia, per ser millor persona.
»» La pedagogia del projecte.
* Cada persona i cada grup és protagonista
del seu propi aprenentatge.
* Els infants i joves participen en les fases
de descoberta, proposta, elecció, planificació, realització i revisió dels projectes que
desenvolupen.
La nostra tasca educativa es concreta en tres
opcions: país, persona i educació per a
l’espiritualitat.
Es caracteritza per uns trets qualitatius que
anomenem dinamismes: el petit grup, el progrés personal, el joc institucional, la fraternitat
universal i el compromís.

ESCOLA DE FORMACIÓ
De base voluntària, ofereix la seva proposta
educativa a caps, equips d’agrupament, formadors i formadores i responsables associatius que desenvolupen una tasca educativa,
de lideratge i/o de gestió dins l’escoltisme i el
guiatge.
Les trobades de formació es fan en contacte
amb la natura i de forma intensiva en caps de
setmana, utilitzant metodologies vivencials,
significatives i globalitzadores i amb l’ajut de
projectes de grup.
Permet obtenir els títols oficials de monitor/a
i director/a de lleure de la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya.

SOM UN MOVIMENT MUNDIAL
Amb 40 milions de membres arreu del món,
l’escoltisme i el guiatge constitueixen el
moviment juvenil més nombrós del planeta.
L’escoltisme i el guiatge català és reconegut per
les organitzacions internacionals del moviment
escolta i guia i agrupa 20.000 escoltes i guies al
nostre país.
A més participem en projectes de col·laboració
amb associacions escoltes de Menorca,
Mallorca, País Valencià i l’Alguer.

FEM XARXA

RAONS PER ANAR AL CAU

Organitzacions escoltes i guies

»L’escoltisme
»
i el guiatge ofereixen una proposta
educativa que comença a la infància i segueix a
l’edat adulta.
»El
» cau ofereix un entorn educatiu complementari
a l’escola i a la família i és decisiu en el desenvolupament dels infants i joves.

Organitzacions de l’àmbit social, cultural i educatiu

»Anar
»
al cau porta a comprometre’s a fer servei,
implicar-se en projectes socials compartits,
treballar en xarxa amb altres entitats... Al cau
donem el millor de nosaltres i treballem per
millorar el nostre entorn.
»Participar
»
a l’escoltisme i el guiatge com a cap
(monitor), o posant-hi un granet de sorra d’altres
maneres, permet fer activitats divertides, implicar-se amb l’entorn i amb el país, sentir-se útil i
ser un referent educatiu per als nens, nenes i
joves del barri o poble.

VINE AL CAU
Entra i informa’t a www.vinealcau.cat
Organitzacions amb qui col·laborem

Abadia de Montserrat

Facultat de Pedagogia
Grup de Recerca en
Educació Moral (GREM)

»Ajudem
»
a fer un món millor.
»Rebem
»
molt més del que donem.
»Tenim
»
el nostre lloc fent allò que ens agrada.
»Vivim
»
noves experiències.
»Fem
»
amistats per tota la vida.
»Tenim
»
aventures durant tot l’any.

OFICINA DE SERVEIS GENERALS

Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, 10
08197 · Valldoreix (Barcelona)
93 590 27 00

www.escoltesiguies.cat
info@escoltesiguies.cat

Minyons Escoltes
i Guies de Catalunya
@EscoltesiGuies
MEGCatalunya

