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t'incorporaràs a l'expedició de pioners. Ací comença el teu viatge a Ítaca, la recerca del teu lloc
al món.
Aquest quadern és un lloc personal on anotar tot allò que faces dins de l'expedió perquè siga
un diari del teu viatge.
Hi haurà altres pioners que t'ajudaran en el teu camí, tots junts formeu l'Expedició i navegareu junts durant un temps, duent a terme aquelles empreses que escolliu realitzar. Aquest
quadern, així com la teua etapa pionera, serà allò que tu escollisques que siga… Tu et mar ques les teues pròpies metes.
Estàs segur d'incorporar-tte a l'expedició? Si és així, apunta-tt'hi:
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BENVINGUT,

Nom
Expedició
Agrupament Escolta
Quina creus que és la teua Ítaca?
Signatura:
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ÍTACA
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Els Lestrígons i els Cíclops,
l'aïrat Posidó, no te n'esfereeixis:
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se't manté alt, si una
emoció escollida
et toca l'esperit i el cos alhora.
Els Lestrígons i els Cíclops,
el feroç Posidó, mai no serà que els topis
si no els portes amb tu dins la teva ànima,
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.
Has de pregar que el camí sigui llarg.
Que siguin moltes les matinades d'estiu
que, amb quina delectança, amb quina joia!
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven;
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-h
hi les bones coses que s'hi exhibeixen,
corals i nacres, mabres i banussos
i delicats perfums de tota mena:
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tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes,
per aprendre i aprendre dels que saben.
Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-h
hi, és el teu destí.
Però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys
i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca.
Ítaca t'ha donat el bell viatge.
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-llo.
Res més no té que et pugui ja donar.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat.
Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència,
ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.

Konstandinos Kavafis

(versió de Carles Riba)

¿Alguna vegada has pensat a fer alguna activitat extraordinària, però t'has adonat que a soles
no pots?
L'empresa és un projecte de tota l'expedició on tots els pioners treballem junts per aconseguir dur
a terme allò que hem decidit entre tots, les possibilitats són infinites: una ruta per Pirineus,
gravar una pel·lícula, repoblar un bosc, un viatge per Europa, cultivar un hort, anar a un fes tival musical, etc.
Com es du a terme l' empresa?
1er

t

Elegirem quina idea ens
agrada més entre tots els
pioners

6é

t

Farem una festa per celebrar el que hem aconseguit

3er

t

Ens organitzem i li donarem forma a l'empresa

5é

Realizarem les activitats
que ens hem proposat

t

2n

t

Idearem què volem fer i
expondrem diferents idees.
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L’EMPRESA

Avaluarem les coses per a
millorar la pròxima vegada

4t
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On exposem tot açò?
Cada empresa tindrà el seu diari d'abord, que serà un mural on tots els pioners plasma rem els objectius de l'empresa, el calendari fixat, les fotos que fem mentre realitzem l'empresa, les normes de l'empresa i tot allò relacionat amb l'empresa a allò que volem donarli importància. Serà el nostre punt de referència per saber què s'ha fet i què ens queda per
fer, un punt de trobada dels bons moments de la nostra empresa.

Quan escollim l'empresa i ens organitzem hi haurà diferents parts de l'empresa a dur a
terme per poder realitzar l'empresa. Aquestes tasques es diuen missions i per estar més
segurs que cada missió es realitza, ens encarreguem de cada missió un grup de cinc a vuit
pioners anomenat equip.
nos diversos pioners per a formar-llo.
L'equip es forma en començar la ronda solar juntant-n
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L’EQUIP

Què cal perquè siguem un equip?
Una missió dins de l'empresa: l'equip farem una tasca
per col·laborar en el desenvolupament de l'empresa i
entre tots aconseguir la nostra meta final. La nostra missió
pot ser aconseguir diners per al viatge, planificar la ruta,
buscar llocs on dormir, conseguir el material, etc.
Rols per a cada pioner: a banda del coordinador de l'equip, cada pioner tindrà el seu rol dins de l'equip. Aquests rols
poden ser diferents depenent de l'empresa i de la nostra missió, buscant sempre el rol que millor s'acople a la nostra missió
i que ens haja d'ajudar a superar-nos.

Un coordinador de l'equip: un pioner que pensa en l'equip ha de ser
humil, realista i que afavorisca la participació de la resta de pioners de l'equip i amb els seus principis molt clars.
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En la teua primera etapa coneixeràs l'Expedició, el que ací
pots trobar i com col·laborar amb els pioners en el vostre
viatge a Ítaca.
Si després d'experimentar-h
ho t'agrada el que es fa en pio ners i vols formar part de l'Expedició a Ítaca realitzaràs
el teu compromís i estaràs en la segona etapa on el teu
treball ha de reflectir les teues ganes de fer que açò funcione i continue endavant.

1ª ETAPA: ACOLLIDA

2ª ETAPA: DESCOBERTA

©

Com a pioner tens el teu propi desenvolupament i forma ció personal, per això en l'expedició tindràs tres etapes en
les quals progressaràs en la mesura de les teues possibi litats i conforme tu et sentes preparat.

©
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PROGRESSIÓ PERSONAL

3ª ETAPA: SERVEI

Quan et sentes preparat, podràs acompanyar un nou pioner, la qual cosa et durà a la tercera etapa. En
aquesta última etapa la teua principal progressió la duràs a terme ajudant la resta de l'Expedició en la seua
progressió i la realització de l'empresa.
Quan els teus tres anys a l'Expedició arriben a la seua fi, començarà el teu propi viatge a Ítaca, acomia dant-tte de la teua expedició i duent a terme la teua elecció del rumb a seguir.
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Un dels reptes de ser pioner és progressar i
millorar com a persona . Cadascú té difeVIURE SERVIR
rents espais on progressar, en la nostra
Relació Relació amb
amb
un
mateix els altres
relació amb els amics, en la nostra rela Tot el que té a veure Les relacions amb
ció amb la família, en els estudis,
amb el nostre caràcter, les persones que ens
en l'esport, amb allò que pensem, amb
el desenvolupament físic, envolten, des dels nostres
els nostres sentiments i el amics fins les més llunyala nostra parella, etc.
nostre intel·lecte des d'una nes sense relació directa i les
Contínuament estem pensant què és
visió única i global de la peraccions per millorar-les.
el que volem fer per ser d'una deter sona
minada manera.
DESCOBRIR BUSCAR
nos
Perquè siga més fàcil plantejar-n
Relació amb el món Relació amb la
És la relació amb totes trascendència
com volem superar-n
nos en totes les
les coses que envolten És tot allò que ens fa pensar
coses que ens envolten, les hem cen el desenvolupament de la en el sentit de la vida.
trat en quatre relacions.
persona: natura, Entenem Déu com una
tecnologia, cultura,
consum...
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LES QUATRE RELACIONS

font d'amor i l’amor
com a motor de les
nostres accions.
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ETAPA 1era: Comença el viatge
amb l'Expedició
En aquesta primera etapa, acabes d'arribar a l'Expedició, i tens nous companys amb els qui
iniciar el teu viatge. Per tirar-tte una mà en aquest viatge tindràs un acompanyant : un pio ner experimentat del teu propi equip que et servirà de suport en tot el que faces i que estarà al
teu costat quan el necessites, i et guiarà en el descobriment d'aquesta nova branca.

El meu acompanyant és:

En l'Expedició durem a terme una empresa amb la resta de pioners.
Des del teu equip contribuireu a aquesta empresa realitzant una missió.
Dins de la vostra missió escolliràs un rol dins del teu equip per ajudar que la missió isca bé.
Per això has de valorar de què ets capaç i veure en què pots ajudar.
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Una vegada hages exercit un rol en la teua
primera empresa ja coneixeràs l'Expedició i el
seu funcionament, amb la qual cosa estaràs
preparat per començar el teu viatge a Ítaca. Si
açò t'agrada i desitges formar-n
ne part, realit zaràs el teu compromís.
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Dins del teu rol hauràs de realitzar diferents
accions que tu mateix escolliràs
i t'ajudaran a progressar en les quatre rela cions. Aquestes accions les duràs a terme
ajudat pel teu acompanyant en tot allò que
necessites.

Empresa de
l’Expedició

Contribueix a
la realització
de l’empresa

Missió de
l’equip

Ajuda a la missió de
l’equip
Acció del
pioner
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)

Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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EL MEU COMPROMÍS
Ja has interpretat un rol en el teu equip i dins de l'expedició , ja coneixes què és i com fun ciona.
Si t'agrada i t'abelleix formar part de l'expedició , és el moment de dir a la resta dels pioners
que poden comptar amb tu i que ja no ets un novençà en el viatge que esteu fent.
Per a expressar açò, es fa a través del compromís pioner.
És un compromís personal que tu mateix redactes però tenint com a referència la carta pio nera. Si vols formar part de l'Expedició la carta ha de ser el far que il·lumine el teu viatge.

El meu compromís pioner …
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CARTA PIONERA
Els pioners vivim la vida amb decisió, i d'ella aprenem.
Ens coneixem i acceptem però mai deixem de millorar.
Inventem i creem, per això som actors i no espectadors. Rebutgem la
injustícia i dedicaquem a tots la mateixa atenció.
Escollim Jesús de Natzaret com a model de vida.
Vivim la nostra fe i respectem la dels altres.
Nos ajudem entre nosaltres per a continuar creixent dia a dia.
Volem descobrir el que ens envolta, per així construir un món on
tots siguem més feliços.
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ETAPA 2ona: Sóc una part de l'Expedició
Una vegada realitzes el teu compromís estaràs ja en la segona etapa. Sent
un més dels pioners, les teues accions i el teu rol dins de l'equip han de
reflectir les teues ganes per fer que el viatge a Ítaca continue amb forces
renovades. Tingues en compte que en cada empresa hauràs d'escollir un rol
a exercir individualment per ajudar a la realització de la missió del teu
equip i que amb cadascuna de les accions que realitzes has de superar-tte.
Perquè tingues una referència cap on progressar en cada relació , hi ha certs
objectius que et poden ajudar a escollir el rol que vulgues exercir i les accions
que faràs:

16

Relació amb els altres:
- Saber conviure amb qualsevol persona afrontant
els problemes que sorgeixen de manera positiva.
- Ser capaç de treballar en equip respectant i valorant cada membre de l'equip.
- Conéixer el desenvolupament sostenible i composar-lo en marxa al teu voltant.
- Saber per què és important que tots els sers
humans siguem iguals i actuar en conseqüència.

Relació amb el món:
- Conéixer les diferents cultures i saber disfrutar d'elles.
- Conéixer i disfrutar de la natura col·laborant en la
seua protecció.
- Conéixer diferents punts de vista sobre la informació que rebem.
- Fer ús de la tecnologia quan siga necessari, sense
abusar d'ella, esforçant-nos a ser tan creatius com
siga possible.
- Pensar què consumim i per què ho fem.
- Prendre decisions de forma responsable per ser
millor persona.

Relació amb la transcendència:
- Ser conscient que existeixen sentimients, inquietuds, etc., que no tenen explicació lògica, però existeixen.
- Buscar resposta als nostres dubtes interiors i compartir-los amb els altres.
- Valorar les realitats que es donen al nostre voltant
i el compromís per a millorar el nostre món.
- Veure l'espiritualitat de tot el que ens envolta i
utilitzar-la com a ferramenta de desenvolupament
social.

pioners

Relació amb u mateix:
- Interessar-se per tot el que t'envolta traient el
millor de cada situació.
- Reconéixer com et sents en cada situació respectant els altres.
- Tindre seguretat en u mateix a través d'un caràcter positiu.
- Respectar la seua salut i identitat així com la dels
altres.

17

pioners

Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’alló que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)

Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’alló que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)

Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)

Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)

24

pioners

Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses dàllò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Quadre de progressió personal
EMPRESA

MISSIÓ

ROL

VIURE

SERVIR

DESCOBRIR

BUSCAR

AVALUACIÓ

pioners

Arribarà un moment en què notaràs que estàs preparat per a un nou repte. És el moment
de, consultant amb l'equip, acompanyar un col·lega d'Expedició, un pioner de primera
etapa, la qual cosa et durà a la tercera etapa...

ETAPA 3era: aporte la meua ajuda a l'Expedició
Aquesta tercera etapa és l'última abans de realitzar el teu propi viatge.
En aquesta última etapa la teua principal progressió la duràs a terme ajudant la resta de
l'Expedició en la seua progressió i la realització de l'empresa. Acompanyes un pioner de pri mera etapa com a tu t'acompanyaren en el seu dia, ajudant-llo a ser un més de l'Expedició
i transmetent la teua experiència.

Acompanye a:
En aquesta etapa has de fer present el servei en cadascuna de les teues accions comprometent-tte més amb l'entorn, ja siga coordinant un equip o ensenyant alguna cosa als altres
pioners...
"La manera d'aconseguir la felicitat s'obté fent feliços els altres"
Baden-Powell
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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Fitxa d'anotacions de la meua acció personal en l'empresa
Empresa de l'Expedició:

La missió del meu equip:

El meu rol: (accions que em compromet a realitzar)

Relació amb els altres: (com m'ha ajudat aquesta acció a servir als altres)
Relació amb la transcendència: (quines coses he buscat dins de mi quan he dut a terme aquesta acció)

Relació amb el món: (com m'ha ajudat aquesta acció a descobrir noves coses d’allò que m'envolta)
Relació amb mi mateix: (com he viscut dur a terme aquesta acció)
Què em queda pendent: (per tenir-ho en compte en les següents accions)
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Fitxa de seguiment de l'empresa
:Empresa:
Què volem aconseguir? (objectius)
Data d'inici:
Planificació:
Data

Data de finalització:
Activitat

Encarregat

:Missió del meu equip:
:Missions de la resta de l’equip:

:Rols del meu equip:
:Coses a tindre en compte:
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38

Quadre de progressió personal
EMPRESA

MISSIÓ

ROL

VIURE

ACTUAR

DESCOBRIR

BUSCAR

AVALUACIÓ

Quan els teus tres anys en l'Expedició arriben a la seua fi, començarà el teu propi viatge a
Ítaca. Han sigut anys excepcionals on has d'haver progressat com a persona. Ara arriba el
moment d'acomiadar-tte dels teus companys d'Expedició i buscar el teu propi rumb.
Aprofita el teu acomiadament per a transmetre les teues experiències i animar els qui es queden allí a fer-h
ho millor en cada empresa.

pioners

Acomiadament de l'Expedició: en busca de la teua Ítaca...

Quines coses em duc del meu viatge amb l'Expedició:

Quines coses vull transmetre:
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En acomiadar-tte de l'expedició t'acomiades per un temps de l'escoltisme, ja que ara se't
plantegen dos rumbs a seguir: el rumb fàcil que no et durà molt lluny, o bé un rumb més
complexe que et durà a llocs on no has estat abans . Pren-tte el teu temps, i quan estigues
preparat…

…dóna els teus passos ferms cap al rumb que has escollit, cap a la teua Ítaca.

40

