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Pròleg
Després d’intensos anys de treball pedagògic en els seguiments
amb els agrupaments, revisions de dossiers, trobades i a les formacions realitzades a la Demarcació de Girona etc. i amb l’obertura de nous agrupaments s’han anat detectant certes necessitats
educatives i escoltes que han fet que tinguem la inquietud de
treballar alguns temes específics que ajudin els caps a millorar
la qualitat educativa i escolta dels seus agrupaments. En aquest
sentit i seguint la línia del llibret de la Festa del Pas, des de la
Demarcació hem vist del tot necessari generar documentació que
ens permeti donar una visió de la tradició escolta i educativa que
volem per als infants i joves de la nostra Demarcació. En aquesta
ocasió hem destinat les energies a editar aquest llibret sobre: La
Promesa Escolta i Guia.
Des de la Demarcació considerem la Promesa una tradició Escolta essencial i una eina pedagògica potentíssima que permet als
infants i joves promoure el seu creixement personal i que per tant,
tot agrupament l’ha de poder revisar i reflexionar a partir d’una
base, o bé construir-la de nou a fi que tot infant i jove tingui l’opció
de gaudir i beneficiar-se d’aquesta tradició tan arrelada en el món
de l’escoltisme i el guiatge. Així doncs, el llibret de la Promesa vol
esdevenir una eina de treball (i no un llibre d’instruccions) per a
tots els agrupaments de la Demarcació a fi de millorar-ne la tasca
educativa i recuperar la tradició Escolta de la Promesa.
L’elaboració d’aquest llibret s’ha pogut dur a terme gràcies a la
diversitat i per tant riquesa dels agrupaments de la Demarcació de
Girona que han pogut plasmar la seva tradició i algunes imatges
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sobre com treballen ells aquesta llarga i arrelada tradició Escolta
i Guia. Al mateix temps també han col·laborat i elaborat el llibret:
l’Aniol Noguera de l’AE Montnegre de Calella, en Jordi Font, consiliari general de MEG, l’Esther Martí, responsable pedagògica de
la Demarcació i David Batlle, comissari de la Demarcació i alguns
agrupaments.
Finalment afegir que des de la Demarcació ens creiem i apostem
per la vostra tasca i dedicació cau rere cau, sortida rere sortida i
campaments rere campaments i que depèn de tots i cadascun de
nosaltres: caps, membres de la Demarcació, formadors, infants i
joves... deixar el món millor de com l’hem trobat!
Sempre a punt!
Anna Camacho
Comissària Demarcació de Girona
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AEiG Pla de l’Estany

Introducció
Des dels seus inicis, l’escoltisme proposa una forma explícita de compromís personal: la promesa. Per Baden Powell, un noi esdevenia
veritable minyó escolta si es comprometia a seguir la Llei Escolta
davant de tota la secció. Per això s’adreçava a ells dient-los: “l’escoltisme no és tan sols una diversió, sinó que també exigeix molt de tu, i
estic segur que faràs tot el que podràs per tal de complir la teva Promesa escolta.”1
Ha passat un segle des de la fundació de l’escoltisme i la Promesa
segueix essent la principal i més forta acció pedagògica del mètode
escolta. Actualment, la Constitution on the World Organization of the
Scout Movement, document que regeix l’escoltisme de tot el món i
que en defineix els principis, diu: “Tots els membres del Moviment
escolta han d’adherir-se a una Promesa i a una Llei que reflecteixi,
amb un llenguatge apropiat a la cultura i civilització de cada Organització escolta nacional i aprovada per l’Organització Mundial, el
Deure envers Déu, el Deure envers els altres i el Deure envers un
mateix, inspirats en la Promesa i la Llei que el Fundador del Moviment va concebre a l’inici amb els següents termes: pel meu honor, jo
prometo fer tot el possible per servir Déu i el rei (o Déu i el meu país),
ajudar sempre els altres i obeir la Llei Escolta.”2
Amb el temps han variat les fórmules de la Promesa i la manera de
celebrar-la, però el que no ha canviat n’és el fons: el compromís personal d’intentar fer realitat la Llei Escolta.
En aquest document volem presentar una síntesi de què és la Promesa des del punt de vista de la pedagogia i del creixement personal
i espiritual, tot aportant algunes idees per tal que cada Agrupament
pugui treballar-la a la seva manera.
1 Baden-Powell, R. Escoltisme per a nois. Edició en català. Successors de Joan Gili, 1968. P. 26.
2 Constitucions de l’Organització Mundial del Moviment Escolta, revisió aprovada el gener de 2011. www.scout.org
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1.1. Què és la Promesa?
En el procés de creixement personal que els joves fan en l’escoltisme
hi trobem un moment transcendental: la Promesa. És, a la vegada,
una fita en el camí i un punt de partida per seguir avançant. I és
que la Promesa es prepara i et prepara. És el compromís personal3
d’ajudar tothora l’altra gent i complir la Llei Escolta4 que només es
pot fer si la coneixes i si estàs ben disposat a dir fermament que es
pot comptar amb tu.
Aquest compromís, però, seria un error entendre’l com un reconeixement a un mèrit personal, o bé com una eina de premi o de càstig.
La Promesa no és la valoració d’una actitud positiva, sinó que és la
projecció de la persona cap a allò que vol ser. I en segon lloc, tampoc
no d’un ritual, ni de seguir un protocol, sinó de celebrar tots junts
una decisió personal.
Dit tot això, ens atrevim a definir la Promesa com el compromís
personal de voler fer tot el possible per seguir la Llei Escolta, basat
en una decisió individual i lliure, fruït del camí fet en la unitat5,
que rep i celebra comunitàriament, avalat per l’honor personal i que
es durà a terme dins i fora de l’Agrupament.
Anem a desgranar totes les parts d’aquesta llarga definició:
Ens referim a compromís com l’acció personal d’assegurar, anticipadament, la realització d’una voluntat. La promesa no és un jurament, ni un contracte, ni un vot. És una paraula transformadora. És
l’expressió externa d’una voluntat interna, sincera i lliure, de voler
fermament quelcom pel futur personal. I aquest compromís és en
relació a la Llei Escolta: voler viure a fons el projecte de vida que ens
proposa l’escoltisme.
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3 Forestier, M.D. Escoltisme, ruta de llibertat. Edició en català. Successors de Joan Gili, 1966. P. 167-175.
4 Mn Batlle. Sermó de Promesa. Sant Pere, 1954.
5 La unitat es diferencia de la branca. La branca és la secció o grup en el procés escolta (llops i daines, ràngers
i guies...) i la unitat és el grup que hi pot haver dins una branca. És a dir, en un Agrupament molt nombrós pot
passar que les branques tinguin dues unitats.

La Llei Escolta, tot i tenir diverses expressions i traduccions, es pot
resumir dient que és un projecte personal que ens ajuda a saber
estimar. La Llei Escolta ens convida a viure en profunditat, coneixent-nos més a nosaltres mateixos i als altres, sense por, a ser ferms
ferms en l’esforç, el treball i la voluntat de fer que les coses siguin
millors i més justes, estimant la natura, el país i a tothom.
Hem dit que la Promesa és l’acció pedagògica principal i la més forta
del mètode escolta. I això és perquè permet treballar profundament
la manera de ser de cadascú. La preparació de la Promesa, ben feta,
és un treball interior en què som crítics amb nosaltres mateixos. És
una oportunitat de gran valor en la proposta escolta. La decisió de
fer la promesa ha de ser, doncs, individual i lliure. Els caps han de
vetllar perquè no sigui, com dèiem al començament, un ritualisme,
un “perquè toca” o perquè també la fan els amics, sinó una veritable
opció personal que s’ha pres en llibertat.
Ara bé, tot i ser una decisió personal no és individualista, és amb els
altres. I ho diem en dos sentits. El primer és perquè és fruit del procés o el camí fet dins la unitat, amb els altres companys, profunditzant en la preparació i en una decisió presa també amb diàleg amb
ells. I el segon és perquè són els qui formen la unitat, representats
pels caps, els qui reben i celebren la Promesa. L’experiència en la
unitat és necessària pel coneixement de la Llei Escolta i pel contrast,
constant, amb la vida, és a dir, amb els altres i amb el món. L’engatjament6 que comporta la Promesa ha de ser resultat de la vivència
prèvia i ha de projectar-se en la vivència posterior. Per tant, així
com els joves escoltes han crescut en la unitat, aquests també són els
responsables de rebre la seva promesa, de celebrar-la i fer-la créixer
conjuntament.
Tot pacte o contracte té un aval o mecanisme de verificació del compliment. La Promesa Escolta es basa en el valor de la paraula donada.
6 Engatjament vol dir compromís, és l’obligació moral que resulta d’una promesa.

9

L’única cosa que avala la Promesa és l’honor, aquella qualitat moral
que ens ajuda a no desmerèixer-nos. Entenem, doncs, l’honor com el
segell que garanteix el compliment de la Promesa.
Finalment, volem afegir dos elements que considerem importants.
En primer lloc, destacar la importància que pot tenir la Promesa
Escolta per estructurar la realització d’un curs. És a dir, podríem
entendre-la com una mena de gran eix d’animació que es troba
darrere de moltes activitats i projectes i que, quan cal, els caps
proposen fer-lo explícit i aprofundir-hi. El procés de crida, preparació i realització ajuda a estructurar les grans sortides del curs.
En segon lloc, estem convençuts que la Promesa genera persones
fermes i engatjades amb l’Agrupament. Viviu la Promesa i veureu
els fruïts que dóna!
Rànger de l'AEiG Sant Narcís vetllant el foc
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1.2. Objectius pedagògics
Els objectius pedagògics serveixen per focalitzar la tasca educativa que es fa a la unitat al llarg del curs. La Promesa no és un fet
aïllat que es fa només a campaments o en una sortida, sinó que és
present a cada cau i a cada activitat, de manera transversal. És per
això que la Promesa cal treballar-la conjuntament amb els objectius pedagògics del curs, i viceversa. A partir d’aquests objectius, els
caps podran organitzar els caus dels dissabtes, enfocar les sortides i,
sobretot, treballar una dimensió simbòlica molts cops desconeguda,
potenciant els valors de l’escoltisme que ajuden els joves al llarg de
tota la seva vida.
Molt sovint al cau es treballa en projectes dirigits a tota la unitat.
La Promesa, en canvi, permet treballar el nivell personal, que és
únic i irrepetible en cadascú. És una eina pedagògica integral que
engloba el següents objectius pedagògics:

Realitzar un treball personalitzat
Portar a terme un treball introspectiu, específic i adequat a les característiques i possibilitats de cadascú, per tal de conèixer les pròpies
inquietuds, dubtes, febleses, il·lusions...

Crear espais de reflexió
Aquest treball personalitzat permet aprofundir en els següents
objectius:
»» Conèixer la proposta de vida que fa l’escoltisme (Llei Escolta).
»» Assolir el progrés personal tot adonant-se dels aspectes que cal
canviar d’un mateix, essent conscients de les pròpies virtuts per
tal de desenvolupar-les i compartir-les amb el grup.
»» Reafirmar les pròpies conviccions o qüestionar-se-les fruit d’obrirse a noves realitats.
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»» Ser crítics i formar-se una opinió sobre el món i el que passa al
nostre voltant.
»» Aprendre a reflexionar i tenir criteri.
»» Potenciar la part idealista d’un mateix i l’estil de vida que es vol
seguir.

Definir el compromís personal
Descobrir i aprofundir en les responsabilitats envers un mateix, la
família, el grup i la comunitat. La Promesa és un bon moment per
prendre decisions i, en aquest cas, assumir aquells valors que es
volen assimilar i fer créixer en la pròpia vida.
L’esforç és un dels valors que es desprenen d’haver fet la promesa, ja
que el compromís agafat implica un esforç en continuar complint-la.

Sentir-se escolta. Descobrir a fons l’escoltisme i implicar-s’hi
»» Potenciar que es conegui més l’escoltisme, com a proposta de
vida i com a moviment de lleure i moviment transformador de
la societat.
»» Fomentar el sentiment de pertànyer a un grup i sentir-se’n responsable.
»» Manifestar als altres el compromís personal a fer tot el possible
per complir la Promesa.

Reconèixer un pas important en el creixement personal
Participar en una cerimònia solemne que permet comprometre’s
davant el grup i celebrar amb els companys la feina feta i el grau de
maduresa adquirida.
Aquests objectius pedagògics estan relacionats amb el creixement
personal i poden ser desplegats específicament per a cada branca.
A l’annex us fem una proposta d’objectius pedagògics específics en
l’àmbit del Jo, del Nosaltres i de Tots en cada branca.
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Unitat de Ràngers i Noies Guia de
l’AEiG Pla de l’Estany fent la Promesa
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El camí de la Promesa

La Promesa no és només el moment en què el prometaire fa explícit
el seu compromís, sinó que és molt més: hi ha un camí d’arribada
i tot un futur que es projecta. Per això proposem un esquema que
resumeix el procés de la Promesa.

Prometaire
És l’escolta que té ganes de dir “podeu comptar amb mi”, coneix
la Llei Escolta i la vol seguir i, per això, es prepara per compartir
aquesta il·lusió i comprometre’s amb els altres el dia de la Promesa.

2.1. Explicació de la promesa a la unitat
Per tal de proposar la realització de la Promesa en un Agrupament
que fa anys que no la treballa, o bé que no s’ha fet mai, o que vol
potenciar-la, caldria pensar de quina manera s’explica i s’engresca
l’equip de caps.
En primer lloc pensem que els caps han de conèixer a fons la proposta
i que la millor forma és viure-la a la seva pròpia pell. Per tant, és molt
aconsellable que els Agrupaments potenciïn la Promesa de caps.
En segon lloc, cal tenir present la branca en què es vol proposar,
ja que la manera d’explicar i la forma com els infants i els joves
entendran la proposta de la Promesa serà diferent. En branques
d’edat petita funciona molt bé presentar la Promesa en una historieta en què s’hi puguin sentir identificats. També, un bon recurs
per a qualsevol branca és que membres de la unitat que ja han fet
14
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la Promesa l’expliquin als seus companys, recordin què van prometre i com ho van viure. Aquests companys d’unitat que han fet
la Promesa podran ser padrins d’un futur prometaire.

Padrí
És un escolta de la mateixa unitat que ja ha realitzat la Promesa i
que, amb l’acceptació dels caps, és capaç d’escoltar i aconsellar el
nou prometaire. El padrí, acompanyarà el prometaire durant la celebració i el presentarà a tota la unitat.

Una bona explicació inicial farà que els infants i joves es prenguin
d’una forma molt més seriosa i responsable el camí que estan a punt
d’iniciar.
Aquesta introducció a la Promesa cal que sigui a principis del curs,
no al final, per tal que els infants i joves puguin tenir present en
cada moment de l’any quins són els aspectes que podrien millorar
i poder-los treballar.
Un cop proposada la Promesa i amb la unitat engrescada, expliquem
el camí a seguir.

2.2. Preparació
Per iniciar el camí de la promesa cal que els caps ho proposin al
jove escolta o bé que aquest ho demani. Però, en tots dos casos, cal
estar ben engrescat i mostrar una voluntat sincera d’avançar cap a
la Promesa.
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En aquest inici la feina del cap serà intentar preparar bé la reunió
amb el grup perquè sigui fluïda i amb un ambient de confiança
i sense retrets. I, posteriorment, quan ja se sap quins d’ells volen fer
la Promesa, els caps han de decidir si els accepten com a prometaires. Cal assegurar-se que el futur prometaire està preparat per fer
la Promesa, a la vegada que cal evitar la situació dels qui volen fer
la Promesa només perquè els seus companys la fan o simplement
perquè sí, aquest no és l’esperit.
Posteriorment, hi pot haver una primera trobada, individual, els
joves amb els caps, per tal de parlar del seu creixement personal
i de quins són els punts de millora que es voldria treballar. Si ja
s’ha triat el padrí, en aquesta reunió també hi pot ser. Aquesta
reunió és important en el procés de la Promesa, cal que per part
dels caps estigui ben preparada i pel prometaire es visqui seriosament, ja que la decisió que està a punt de prendre és de gran valor.
Consell de Roca dels Pioners i Caravel·les de l’AE Montnegre
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La idea és que es prengui una decisió ferma de si es vol o no començar la preparació a la Promesa. Aquest procés cal fer-lo amb temps
i pot donar-se mesos abans que es realitzi la Promesa.
Finalment, quan els caps tenen clara la llista de prometaires, poden
convocar el Consell de Roca o Consell d’Honor per comunicar el nom
dels nous prometaires, parlar de com s’anirà preparant la Promesa i, sobretot, permetre que els prometaires comparteixin la decisió
amb els seus companys i escoltin els seus consells.

El Consell de Roca i el Consell d’Honor
És el nom que tradicionalment ha rebut la reunió entre els prometaires i els caps, i és presidit pel tòtem de la unitat. La denominació “Consell de Roca” es fa servir més sovint en la unitat de Llops/
Daines, pel context del Llibre de la Selva, per les unitats de Ràngers/Noies Guies, de Pioners/Caravel·les i Truc es parla més aviat
de “Consell d’Honor”.

En resum, la preparació es divideix en tres parts:
1. Els caps pregunten o proposen als membres de la unitat qui vol
fer la Promesa.
2. Els caps tenen una primera reunió individual amb els possibles
prometaires.
3. Es convoca el Consell de Roca/Honor.
A partir d’aquest moment, els caps han de preparar les activitats
i recursos necessaris que ajudin el jove a treballar a fons la seva
Promesa.
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2.3. Realització
Aquest pas es pot fer de diverses maneres, tenint en compte que l’objectiu és que el prometaire reflexioni sobre la seva Promesa. Per a
afavorir un ambient que ajudi el prometaire a aprofundir en la seva
decisió, és bo que l’equip de caps prepari recursos com ara dinàmiques, textos, cançons, jocs, etc. Es poden recollir en un carnet o fulletó
de la Promesa, que servirà al prometaire pels moments de reflexió
individual.
És un temps per pensar en un mateix, en el camí fet dins l’escoltisme, en les fortaleses i febleses personals, en les relacions amb els
altres... és a dir, un temps per a conèixer-se més bé i ser més ferm
davant de la decisió de fer la Promesa. És també el moment de pensar de quina manera es vol concretar la Promesa.

La concreció de la Promesa
L’escolta promet fer tot el que pugui per seguir la Llei Escolta. Però,
això pot quedar eteri o abstracte si no hi ha una concreció. A la preparació de la Promesa és bo anar pensant quin objectiu personal es
pot afegir a la Promesa. Per exemple, un Castor o un Llobató potser vol prometre ser més valent o estar atent per ajudar sempre els
altres. I, un Pioner o un Truc es pot atrevir a prometre estimar més
els altres sense jutjar les aparences.

Les activitats que tot seguit explicarem acostumen a anar acompanyades d’un Carnet de Promesa, amb recursos per a la reflexió,
que els caps poden preparar. És bo que aquest carnet estigui enfocat
a les necessitats de cada prometaire. No hi solen faltar preguntes
bàsiques per preparar-se per la Promesa (Quina és la meva història
al cau? Què significa per a mi ser escolta? Què vull prometre?). De la
nostra Demarcació, hem recollit el següents exemples:
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Vetlla del foc de l’AEiG Pinya de Rosa

Vetlla del foc
Durant els campaments, el prometaire disposarà d’una estona
durant el vespre o la nit en què estarà sol vetllant el foc. En el clima de recolliment que permet una experiència així, el jove escolta
podrà llegir textos, fer-se preguntes i escriure.
Raid d’una unitat de Pioners i Caravel·les de l’AEiG Flos i Calcat
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Raid
El prometaire farà una ruta, sol o en petit grup, en què passarà unes
hores sol (ajustat a les capacitats i a l’edat de l’infant o jove). Aprofitarà aquesta ruta per poder reflexionar sobre el seu compromís
mentre va fent camí.

Prova de valentia
A l’infant o jove se li proposa una prova, sempre proporcional a la
persona i a la seva edat que, si la supera, es pugui considerar que
ha assolit el seu objectiu. És important que dins d’aquesta prova, els
caps pensin en com s’ha de fer la reflexió de la Promesa. És força
fàcil caure en l’error que només sigui una prova física.

Hora ruta
Consisteix en fer un petit recorregut, individualment, fins que el prometaire trobi un lloc enmig de la natura en el qual es trobi còmode.
Un cop trobi aquest lloc, podrà treure el material de reflexió que li
haurà procurat el seu cap i podrà començar el seu treball personal.

Desert
Simplement es tracta que trobem una estona de tranquil·litat, enmig
d’uns campaments o sortida, perquè el prometaire s’aparti del grup
i reflexioni sobre el compromís que està a punt de prendre.
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Consell de Roca en una unitat de Pioners i Caravel·les de l’AEiG Sant Pere

2.4. Revisió de la realització
Aquest moment també és important, ja que la revisió forma part del
nostre mètode escolta. Aquesta revisió es formalitzarà com una reunió entre el prometaire i els seus caps. Aquí el jove escolta explicarà
als caps les reflexions que ha fet durant la realització i també els
comunicarà si es veu en cor de tirar endavant la seva promesa o no.
És necessari que s’entengui que el fet de no tirar endavant la Promesa no és un fracàs, ja que el que compta és el camí i les reflexions que
ha fet el prometaire, tot això independentment de si fa el pas o no.

2.5. Celebració
Per a la celebració de la Promesa —i també val per a altres celebracions que puguem fer— és bo que es compleixin quatre elements
imprescindibles perquè funcioni i deixi empremta, que són:
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Una parada
És un moment de reflexió final, per culminar tot el treball de reflexió prèvia que s’ha fet durant el transcurs de la Promesa. Cal ser
conscient de la trascendència del moment.

Participació del grup
La Promesa, tot i el que pugui semblar, no és un treball únicament
del prometaire, sinó que implica tota la branca. El prometaire es
compromet davant de la resta de la unitat a millorar com a persona
i els seus companys li prometen que l’ajudaran a aconseguir-ho.

Consells per al bon funcionament:
»» El prometaire ha de dir la Promesa als seus companys. Si la unitat no sap què es promet, no el podran ajudar quan estigui vivint
moments difícils. D’aquesta manera els companys d’unitat podran
ajudar el prometaire a complir la promesa tot recordant-l’hi.
»» Els companys de la unitat han de demostrar que estan al costat
del prometaire. Per fer explícit aquest compromís, és bo fer alguna
cosa que ho escenifiqui, com per exemple amb un text o una cançó
feta pels companys.
»» Si el prometaire escriu la promesa, per exemple en un tòtem, l’ajuda a prendre consciència del que està prometent.
Celebració de promesa de l’AEiG Pla de l’Estany
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Un lloc especial - Pedraforca

Un lloc especial
Quan diem un lloc especial, no té perquè ser precisament bonic.
Hauria de ser algun lloc que signifiqués alguna cosa pel prometaire,
per la branca o per l’Agrupament.

Consells per al bon funcionament:
»» En el cas de no saber d’un lloc especial, la natura ens ofereix llocs
bonics i alhora impressionants. Si en aquell moment és especial
pel prometaire, a partir d’aquest dia, segur que el recordarà tota
la vida.

Regal
El regal és un obsequi que han fet els companys de branca que no
han fet la Promesa i que el donen als prometaires. Això no es fa
per simple materialisme, l’objectiu és que sigui una cosa que el
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prometaire conservi i que li serveixi per recordar la Promesa que
ha fet. En alguns Agrupaments, per exemple, quan el prometaire
fa la Promesa se li regala el fulard, en d’altres se li regala una
insígnia per enganxar al fulard o un material fruit de la natura
que han decorat pensant en el prometaire.
L’acte de la Promesa també és un bon moment per treballar l’escoltisme i, més concretament, la seva simbologia. Recordem la manera de saludar que consisteix en aixecar els tres dits centrals de la
mà dreta, assenyalant el cel (representa les tres opcions). A més a
més, el dit gran ha d’estar a sobre del petit (simbolitzant així que
el gran ensenya i protegeix el petit). També es pot ambientar el lloc
utilitzant les diverses banderes: la de l’Agrupament, la de patrulla,
la de l’escoltisme mundial, la senyera, etc. Si hi ha temps, es pot
fer un petit taller de pionerisme per muntar un altar o algun altre
invent per decorar.

Entrega de regals en una celebració de promesa de l’AEiG Sant Pere
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Protocol de la celebració
Tot i que cada branca i cada agrupament té un protocol interioritzat,
exposem a continuació quin seria un possible protocol a seguir, per
aquelles branques o agrupaments que s’iniciïn en aquest ritus:
»» Parada dels prometaires per decidir quina serà la seva promesa.
»» El grup prepara el lloc i el regal.
»» Els caps inicien la cerimònia (podria ser que també ho fes el consiliari) llegint un text i tot seguit donen l’entrada a cadascun dels
prometaires.
»» Cada prometaire enuncia la seva promesa davant el grup fent la
salutació escolta durant la Promesa. És un moment molt especial
i per donar-li més solemnitat, Baden Powell va definir un jurament que posteriorment s’ha anat modelant per englobar totes
les realitats:
Jo, _________, pel meu honor prometo:____________________________
(enunciat de la promesa de l’infant/jove).
Per donar servei al meu país, per ajudar els altres en tot
moment i seguir la Llei Escolta.
»» El grup dóna el regal d’un en un, per fer més personalitzat aquell
moment.
Grup de castors de l’AEiG Sant Pere preparant els textos per a la celebració de la Promesa
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Entrega de fulard a una daina de l’AEiG Indika després d’haver fet la Promesa

2.6. Seguiment
Aquest pas es fa a posteriori de la Promesa i se’n va més enllà dels
campaments o sortida en què s’ha realitzat. És important fer un
seguiment del prometaire per veure si compleix la seva promesa
o no, i en el cas que sigui que no, poder fer si cal un altre consell
d’Honor/Roca per veure com el podem ajudar.
A la nostra Demarcació també podem trobar diferents sistemes per
fer aquest seguiment. Aquests en són uns exemples:
»» Entrega de fulard
Fins que el prometaire no demostra un cert compromís (complint la
promesa, per exemple) no se li entrega el fulard de l’Agrupament.
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Tòtem de l’AE Montnegre

»» Tòtem
Aquest és un element que està al cau en què hi ha totes les promeses que han fet els prometaires escrites en un paper o una cinta.
Ajuda a recordar a l’infant o jove el dia que va fer la promesa i que
va agafar el compromís de complir-la.
»» Insígnia al fulard
Per a alguns les insígnies al fulard només són decoratives, però
per a alguns agrupaments representen la promesa feta i en casos
extrems de no compliment de la promesa es pot arribar a retirar.
Insígnies del fulard de l’AEiG Sant Pere
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»» El llibre d’or de la Promesa
Consisteix en un llibre que està a l’Agrupament on es van apuntant totes les promeses que es van fent a l’Agrupament. D’aquesta
manera, amb el pas dels anys podem veure l’evolució que han fet
els infants amb els anys i, a més, permet comprovar si les promeses s’han complert.
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AEiG Montpalau
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Recursos
3.1. Dinàmiques per treballar amb les branques
Dinàmica amb petits grups. Cada infant tindrà 3 papers on apareix
un adjectiu a cada un. Caminaran per l’espai i quan es digui ‘stop’
li hauran d’ensenyar el paper que creguin més adient a la persona
que es trobin davant. Es faran diferents rondes i a cada ronda es
treballaran conceptes diferents.

Ronda 1
»» Ajudes els companys, saps jugar sense fer trampes
»» T’agrada fer riure els altres
»» Sempre estàs content
»» Tens idees originals
»» Fas cas als caps

Ronda 2
»» T’enfades quan no et sembla bé el que es fa
»» Estàs a la lluna
»» Et baralles sovint
»» Et fa vergonya parlar davant dels altres
»» No sé mai la teva opinió
»» Et costa perdre
»» Sempre vols tenir la raó
Una vegada acabades les rondes cada infant es quedarà amb els
papers que li hagin ensenyat i tindrà uns minuts per reflexionar-hi
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individualment. D’aquesta manera veuran quins són els punts forts
i els dèbils de cadascun d’ells.
Els caps poden fer algunes preguntes per tal que els infants puguin
pensar-hi:
»» Hi ha coses que m’agradaria canviar de mi mateix? Què? Per què?
»» Vull fer un esforç per millorar?
»» M’agradaria saber gestionar les meves actituds?

3.2. Dinàmica d’autoreflexió
Amb els ulls tancats, jugant al joc mar/terra/cel, es realitzen preguntes senzilles amb resposta sí/no per tal d’ajudar els infants a reflexionar sobre quins punts poden millorar.

Possibles preguntes:
»» M’agrada ajudar els altres.
»» Em diuen que sóc rialler/a.
»» M’enfado de seguida quan les coses no són com jo vull.
»» M’ho passo bé jugant encara que perdi.
»» Quan perdo m’enfado.
»» Quan em fa mandra fer alguna cosa demano ajuda i dic que no
ho sé fer.
»» Sempre vull tenir la raó.
»» M’agrada captar l’atenció.
»» Només participo a les activitats i jocs quan m’agraden.
»» Participo molt al cau.
»» Tinc bona relació amb els caps.
»» Em costa dir el que penso.
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3.3. Llibret de Promesa
Aquest és un exemple d’un llibret de raid d’introspecció fet durant un raid per un pioner
que realitzava la seva promesa. Aquest llibret
és totalment personalitzat i s’han posat textos,
dibuixos i recursos que li havien de servir per
poder fer una reflexió profunda sobre la seva
promesa.
Es planteja de manera que el prometaire ha de fer unes parades
“obligatòries” i treballar el recurs plantejat. Aquest concretament
tenia aquestes parades:
»» Abans de començar (text) Que és un raid?
»» Al tren comença a pensar (text) Vull viure, un relat de Basilea
»» Per quan baixeu del tren (text) Algunas formas de leer un cuento,
un relato...
»» A mig matí (text) Instrucciones para elegir a los compañeros de un
equipo
»» Després de dinar (dibuix reflexiu) Tu ets porta

»» Bona nit (Vetlla del foc amb el poema) El cel és de tothom
»» Bon dia (text) Tu ets important
»» Abans d’arribar (text) Animarse a volar
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3.4. Què és un raid?
Entre moltes coses un raid és:
1. Una sortida molt determinada
»» No és una activitat improvisada.
»» És un temps de solitud enmig de la natura. Cal aprofitar les estones de silenci.
»» És un temps d’austeritat. Hi ha una percepció de la terra, del vent,
del foc i de l’aigua diferent.
»» És un temps de sinceritat. Quan es juga net amb un mateix, amb
el grup, amb... difícilment s’oblida el raid.
2. Una experiència globalitzadora de l’escoltisme
»» El raid és un punt d’arribada. Recull molts aspectes bàsics del nostre estil, emmagatzemats al llarg del camí escolta.
»» El raid és un punt d’arrencada. Després d’un raid, si s’ha fet seriosament, ja no ets el mateix.
3. Un espai per “endreçar-te”
»» Es tracta de reconèixer en el teu camí per l’escoltisme Què i Qui
t’ha ajudat.
»» I per tant, en arribar a _________ saber donar la raó de la teva opció.
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Annexos
Annex 1: Llei Escolta i Guia
Els valors que treballem s’expliciten a la Llei Escolta i Guia; per això
tota Promesa Escolta i Guia pot trobar a la Llei un punt comú. Tot
seguit s’exposen els 10 punts de la Llei.
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Annex 2: Objectius per branques
A la següent taula es descriuen els objectius més comuns per branques que es poden tractar al preparar el treball de la Promesa Escolta.

CASTORS / LLÚDRIGUES
ÀMBIT PERSONAL (JO)
Fomentar l’autonomia
en tasques molt bàsiques.
Treballar la personalitat,
superant pors i exterioritzant emocions.
Perdre la vergonya.
Saber parar quan s’esvera.

ÀMBIT NOSALTRES

ÀMBIT TOTS

Respectar els companys i els
caps (respectar el torn de
paraula, saber escoltar, no
riure’s dels altres…).

Respectar l’entorn i els
espais públics i privats.

Respectar el material de
tothom i el comú. Respectar
els espais.

Descobrir el valor de la
paraula donada: compromís.

Aprendre a saber guanyar i
saber perdre.

Reforçar les habilitats
personals.

Entendre el significat
d’ajudar i saber ésser ajudat
dins l’escamot i dins la
branca.

LLOPS / DAINES
ÀMBIT PERSONAL (JO)

ÀMBIT NOSALTRES

ÀMBIT TOTS

Fomentar l’autonomia en
tasques bàsiques.

Respectar els companys i els
caps.

Respectar l’entorn i els
espais públics i privats.

Treballar la personalitat,
superant pors i exterioritzant emocions.

Respectar el material de
tothom i el comú. I els espais.

Ser crítics.

Aprendre a saber guanyar i
saber perdre.

Relacionar-se amb altres
infants fora de la branca i
fora del cau.

Descobrir el valor de la
paraula donada: compromís.
Intentar resoldre els propis
problemes.
Conèixer i cuidar el propi cos.
Valorar l’esforç per arribar a
un cim.
Dir sempre la veritat.
Valorar l’esforç per arribar a
un cim.
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Estar disposat a ajudar els
altres.
Saber compartir i veure que
compartint crees vincles i
amistats.
Prendre responsabilitats que
impliquen el grup.

Ser crítics respecte als fets
amb caràcter constructiu.

RÀNGERS / NOIES GUIES
ÀMBIT PERSONAL (JO)

ÀMBIT NOSALTRES

Fomentar l’autonomia davant
els reptes.

Estar disposat a ajudar els altres.
Saber compartir i veure que
compartint crees vincle i amistats.
Respectar els companys i els caps.

Treballar la personalitat, essent
conscients de les pròpies qualitats i les que es poden adquirir.
Apreciar el que es té i el que
s’aconsegueix amb l’esforç.
Potenciar la capacitat d’empatia.
Descobrir el valor de la paraula
donada: compromís.
Intentar resoldre els problemes sorgits.

Aprendre a saber guanyar i saber
perdre, respectant l’adversari.
Respectar el material de
tothom i el comú.

ÀMBIT TOTS
Respectar l’entorn i els
espais públics i privats.
Ser crítics respecte als fets amb
caràcter constructiu.
Relacionar-se amb altres infants
fora de la branca i fora del cau.
Ser un mateix dins la comunitat.

Prendre responsabilitats que
impliquen el grup.

Conèixer i cuidar el propi cos i
la sexualitat.
Adonar-se els propis límits
físics sense deixar d’esforçar-se.
Ser conscient que la veritat
sempre és el camí més fàcil.

PIONERS / CARAVEL·LES
ÀMBIT PERSONAL (JO)

ÀMBIT NOSALTRES

Fomentar l’autonomia organitzant activitats per als altres,
preparant sortides, projectes...

Respectar els altres i les seves
opinions tot i que no s’hi estigui
d’acord.

Potenciar la capacitat d’empatia.
Construir la pròpia identitat.
Treballar l’autoestima, deixant
els models per crear el propi
estil i personalitat.
Fer front a les inseguretats.

Prendre més responsabilitats
que impliquin l’Agrupament
i la societat.
Fer servei als altres.

Descobrir el valor de la paraula
donada: compromís envers al
grup, la família i el món.
Intentar resoldre els problemes sorgits.
Conèixer i cuidar el propi cos i
la sexualitat.
Adonar-se els propis límits
físics sense deixar d’esforar-se.

Respectar el material de
tothom i el comú.
Respectar els espais naturals i
comuns.
Estar diposat a ajudar els altres
sense esperar res a canvi.
Saber compartir i veure que
compartint crees vincle i
amistats.

ÀMBIT TOTS
Respectar l’entorn i els
espais públics i privats.
Ser crítics i reflexionar sobretot
allò que passa al món i les
seves accions.
Compromís a millorar la
societat i participar activament
en la vida col·lectiva.
Relacionar-se amb altres
col·lectius fora de la branca i
fora del cau, ampliant coneixements i lligams.
Ser participatiu en iniciatives
que fomentin el creixement
com a societat viva i sana.
Ser solidari amb totes les
persones.

Ser conscient que la veritat
sempre és el camí més fàcil.
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TRUC
ÀMBIT PERSONAL (JO)

ÀMBIT NOSALTRES

Potenciar els projectes
personals.

Treballar en equip i
comprometre-s'hi.

Ser conscient de l’individu
que s'és.

Prendre responsabilitats
que impliquen el grup.

Reconèixer el potencial com
a individu.
Afrontar les pors per seguir
creixent com a persona.

ÀMBIT TOTS
Ser crític i equilibrat.
Respectar les conviccions
dels altres i de la societat.

Reconèixer el seu potencial
com a individu dins el grup.
Guanyar-se la confiança del
grup.

Adoptar un estil de vida
auster.

Annex 3: Cant de la Promesa
1. Davant de tots em dono
pel meu honor.
I a Vós tot m’abandono
Senyor, Déu
Rebeu la prometença
que us faig joiós.
Ma sang, mon cor, ma pensa
seran per a Vós.
2. La fe que el cel em canta
parlaré amb zel.
I dins l’Església santa
viuré fidel.
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3. La pàtria beneïda
defensaré
Fervor tant com la vida
hi guardaré.
4. Compliré sens fatiga
el meu servei.
La Llei Escolta, em lliga
a la vostra Llei.
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