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Durant tot l’any, l’A.E. Montcabrer es una entitat d’Educacio en el lleure, vinculat a 

Escoltes Catalans i que es reuneix cada dissabte de 16h a 18h a la masia de Can 

Barba.. 

Durant l’any fem diferents sortides, tot l’Agrupament o per unitats 

Les unitats són els divisions grups que tenim dins l’Agrupament per tal de treballar amb 

cadascuna objectius adaptant la metodologia segons l’edat. Follets:6 a 8 anys Llops: 9 a 

11 anys, Raiers: 12 a 14 anys i Pioners: de 15 a 17 anys. 

El Pas de Branca, sortida que marca l’inici del curs i en que els infants i joves 

descobreixen quins seran els seus monitors. Una sortida d’acampada prop de 

Cabrils. 

La sortida a la neu, que és un cap de setmana en que tot l’agrupament marxem a 

una casa de colònies com a sortida d’hivern i aprofitem per fer cohesió entre tots 

els membres de l’Agrupament. 

Els campaments de setmana santa: 4 o 5 dies i els fan les unitats per separat i es 

treballen els objectius del curs de cada grup d’edat d’una forma més intensa i 

aprofitar per enfortir els valors relacionats amb l’entorn que es treballa amb totes 

les unitats de forma transversal. 

Els campaments d’estiu: 10 dies de convivència enmig de la natura en que es 

marquen uns objectius transversals en totes les unitats i s’assoleixen tot allò que 

s’ha après durant l’any, també cohesiona l’Agrupament, ja que és el moment més 

llarg de convivència i de treball en comú més llarg durant tot el curs.  

En tots aquestes sorties és important tenir en compte que, a part de les despeses 

que tenim amb el transport, per anar de Cabrils al nostre destí i viceversa, i la casa 

o el terreny on faran nit els dies de sortida. També hem de tenir en compte el 

material fungible i no fungible, el menjar, etc.  

Per altra banda tenim les sortides que decideix fer cada unitat. 

Durant l’any les unitats fan sortides de cap de setmana per treballar diversos 

objectius que es marquen aquell curs, aquestes sortides ajuden a reforçar el 

sentiment de grup i els mateixos objectius a assolit. 



L’any passat per exemple, amb els pioners varem estar treballant, entre moltes 

altres coses, l’autogestió i dins d’aquest la bioarquitectura. Per tal de que els joves 

poguessin veure de més aprop fins a quin punt es duu a terme aquest tipus de 

tècniques i poguessin entendre per a que serveix i fer-ne una petita reflexió. Vam 

anar a un centre de Barcelona (BioBui- Espai Txema), al cantó de MACBA, el qual 

fan sessions de sensibilització i treballen al voltant d’aquesta. 

Durant l’any també s’han fet sortides d’unitat amb altres infants i joves Escoltes de 

la comarca. Cal tenir en compte que tant important és que el grup estigui 

cohesionat, com que entenguin que formen part d’un moviment educatiu que va 

més enllà de les parets del seu Agrupament. Per això cada any s’intenta fer alguna 

sortida d’untitat amb altres agrupaments i amb joves del mateix rang d’edat. 

El pressupost de l’Agrupament va destinat a poder dur a terme totes aquestes 

activitats a més del dia a dia de l’agrupament (material fungible, material no 

fungible, menjar, transports,...) 

 

 

A.E. Montcabrer      31 de Gener del 2017 
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