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COMMONS DEED
Reconeixement-NoComercial-Compar tirIgual 2.5 Espanya
Sou lliure de:
copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra

fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
Reconeixement. Heu de reconéixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).
No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

- Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.
- Alguna d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.
- No hi ha res en aquesta llicència que menyscabi o restringeixi els drets morals de l'autor.
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Si t'agrada viure a l'aire lliure, eixir al camp i els grans jocs plens d'enigmes i accions.
Si vols aprendre tècniques de campisme i posar-lles en pràctica en activitats i aventures viscudes
amb la unitat d'exploradors.
Si t'agrada construir, explorar, observar, cuinar, crear, inventar, imaginar… Si vols aprendre a
desemvolupar-tte i estar preparat per a qualsevol circumstància.
Si vols tindre amics amb els qui compartir vertaderes aventures…

BENVINGUT A LA UNITAT
D'EXPLORADORS !!
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PRESENTACIÓ

Aquest és el teu quadern de progressió personal que t'acompanyarà al llarg de la teua vida
com a explorador. En ell trobaràs una sèrie d'informacions que et permetran entendre com
es viu aquesta gran experiència que és la vida de l'explorador i també tens un espai per a
tu, per a apuntar les coses que et semblen més importants, per a dibuixar, per anotar els
teus projectes personals… Al llarg dels tres anys que et proposem viure en la Unitat
d'Exploradors, aquest quadern et serà útil i t'acompanyarà en totes les teues aventures i
quan hages acabat la teua vida en aquesta branca i passes a la següent (Expedició) serà
un bon record.
Al quadern de progressió personal trobaràs:
- Presentació ………………………………………………………………………………………………...... 4
- Tu, la teua família i el teu entorn.…………………………………………………………….......... 5
- Tu, el teu agrupament escolta i la Unitat d'Exploradors ……………………………………… 6
- Què són els exploradors ? ................................................................................................... 7
- Etapa de acollida ………………………………………………………………………….................... 11
- Carta dels exploradors …………………………………………………………………………........… 12
- Primera aventura ……………………………………………………………………………….........… 13
- Etapa de servei……………………………………………………………………………..................… 36
- Progressió Personal….………………………………………………………………………….........… 42
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Nom i cognoms

Foto

Data i lloc de naixement
Domicili

Telèfon
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TU, LA TEUA FAMÍLIA I EL TEU ENTORN

Col·legi
Nom del pare/mare/tutor/tutora
Nom i edat dels germans
Amics del col·legi
Amics del barri
Lloc on passa l'estiu
Amics de l'estiu
Avís en cas d’emergència
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TU, EL TEU AGRUPAMENT ESCOLTA
I LA TEUA UNITAT D'EXPLORADORS
Pertany a l’agrupament

Des de

Els colors de la meua panyoleta són
El cap de l’agrupament és
Vaig entrar en l’Unitat d’Exploradors

El meu tutor va ser

La meua patrulla és

I el seu lema és

La meua patrulla és

I el seu lema és

La meua patrulla és

I el seu lema és

Coordinador/a d’unitat

Telèfon

Adjunts d’unitat

Telèfon
Telèfon
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Els exploradors ens sentim tan propers a la natura que identifiquem quatre dels elements
que la formen amb les quatre relacions que integren tots els aspectes de la persona i els
concretem en quatre models de persona l'exemple dels quals ens ajuda a guiar el nostre crei xement i desenvolupament personal:
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QUI SÓN ELS EXPLORADORS?

* El foc, fa referència a la relació amb un mateix, amb el seu cos i

amb la seua ment i l'identifiquem amb la Guerrera. Relacionada amb
el foc, és una persona intel·ligent que persegueix la fortalesa interior i
exterior per a superar les proves de la vida, coneix i té cura del seu cos i
el de l'altre sexe valorant les seues diferències, intenta trobar solució
per a qualsevol problema mirant-h
ho tot des de diferents punts de vista;
sap reconéixer i gestionar les seues emocions i les dels que l'envolten i
busca la perfecció en els seus actes, però coneix i valora les seues capa citats i les seues limitacions.
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* La Terra, fa referència a la relació de la persona amb el món que habita, que explora i

construeix i s'identifica amb l'Agricultor. Relacionat amb la terra, percep el seu entorn i la seua
cultura des de l'arrelament d'on viu, però sense oblidar la seua responsabilitat global i col·lecti va. Valora l'experiència dels avantpassats però afegeix una revisió creativa que el converteix en
un actor preocupat i protagonista de la situació en el món, diferenciant l'acció de la publicitat de
la vertadera informació, aplicant els seus coneixements a la conservació i millora de la natura i
al consum responsable. Coneix i valora les noves tecnologies però sense oblidar l'encant i la uti litat de l'artesania i l'habilitat manual. Es responsabilitza de les seues tasques i compleix amb
elles.

barrejar-sse i unir elements molt diferents. S'identifica amb la Navegant. Relacionada amb
l'aigua, s'arrisca a viatjar, a conéixer altres persones i altres cultures i a relacionar-sse amb
elles enriquint-sse amb les seues diferències i intercanviant les seues pròpies mercaderies. El
seu lema és compartir i complementar-sse, busca el repartiment equitatiu de les tasques, deci deix amb els altres i respecta les decisions adoptades participant en el desenvolupament dels
projectes personals i comunitaris.
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* L’Aigua fa referència a la relació amb els altres, degut a la seua gran capacitat de
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* L’Aire fa referència a la relació amb la transcendència, amb allò que va més enllà de

la transcendència, amb allò que va més enllà de la persona i que li dóna sentit a la seua
vida; s'identifica amb el Sacerdot. Relacionat amb l'aire, desenvolupa la transcendència de
la persona buscant el sentit de la seua vida i la seua felicitat en el ser front al tenir. Tenint
Jesús com a model, somia amb un món millor i lluita per aconseguir-h
ho estant segur que
això és possible. Profunditza en el coneixement de les seues creences i en les dels altres, enri quint-sse i enfortint amb això la seua pròpia identitat. Accepta les seues xicotetes limitacions
o decepcions i ajuda els altres a acceptar les seues.

La vida en la Unitat d'Exploradors es divideix en tres etapes. Per a recórrer-lles, els exploradors
ens guiem, igual que en la natura, pel punts cardinals, entrant en la unitat caminant cap a
l'Est, punt per on ix el sol. En aquesta primera etapa que anomenem acollida, amb ajuda d'un
tutor (explorador més expert), aprenem:
" Què és una aventura, com s'organitza en missions de patrulla i com es realitza mitjançant
compromisos i responsabilitats personals.
" Quins són els valors dels exploradors, que estan recollits en la carta dels exploradors.
" Com hem de treballar el nostre desenvolupament i creixement personal basant-n
nos en els qua tre models de persona.

exploradors

ETAPA D'ACOLLIDA
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CARTA DELS EXPLORADORS
Caminant pel món busquem noves experiències, descobrim a cada pas tot
tipus de cultures de les quals, amb curiositat i respecte, aprenem a ser més
oberts als altres, comprenent el vertader valor de les coses.
Junt als nostres companys, realitzem aventures increïbles que ens ajuden a
conéixer-n
nos millor entre nosaltres per a superar amb alegria i il·lusió les difi cultats que hi apareguen.
En arribar al cim d'una muntanya, la immensitat de la natura ens meravella, i és el moment de fer un alt en el camí per a pensar i donar ales a la nos tra imaginació; reflexionant sobre la direcció que duem, amb la possibilitat
de canviar el rumb.
Mirant amb ulls crítics el món, intentem millorar-llo amb cadascuna de les
nostres accions, prenent com a model la persona de Jesús.
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PRIMERA AVENTURA
REFLEXIÓ:

Nom i resum:

En aquesta aventura he aprés:

La missió de la meua patrulla:

En aquesta aventura m'he sentit:

Jo col·labore amb:

El meu tutor m'ha ajudat:

exploradors

PRIMERA AVENTURA
(ACOLLIDA)

En:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

"M'agrada el que m'han ensenyat els meus companys i vull començar el meu camí amb ells, comprometentme a viure segons la carta dels exploradors desenvolupant-m
me en les quatre relacions …"
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Passats dos o tres mesos, si decidisc entrar a formar part de la Unitat d'Exploradors
em compromet a intentar viure segons els valors de la carta dels exploradors i a assumir compromisos personals en les missions de patrulla de les aventures futures.
Aquest pas el done completant i realitzant la meua promesa:

A partir d'eixa cerimònia en la qual m'entreguen un passafulard del color de la meua
branca, és a dir, blau, comença la meua etapa de desenvolupament o aprofundiment i
caminaré cap al sud. Cada vegada que complisca amb la meua responsabilitat en l'aven tura em donaran una fusta blava com a símbol de reconeixement.
Com m'he sentit en la promesa?
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.
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Nom i resum aventura:

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

31

exploradors

Acabada l'etapa de desenvolupament o de profundització, comence la meua etapa de
servei i això vol dir que comence a caminar cap a l'Oest, el lloc on es pon el sol cada
dia per a tornar a eixir a l'endemà. Ha arribat el moment de ser jo qui ajude els altres
com feren amb mi en un moment determinat. Com a símbol d'aquesta nova etapa que
comença m'entregaran un passafulard de dos colors, blau de la branca i morat com a
color del servei. I cada vegada que complisca un compromís en una aventura em dona ran com a símbol de reconeixement una fusta morada.
A partir d'aquest moment puc i he de ser tutor dels nous exploradors que necessiten
aprendre les coses bàsiques de la unitat.

Reflexió: com em sent en començar la meua etapa de servei?
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M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:

exploradors

Nom i resum aventura:

He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
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Nom i resum aventura:

He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
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Nom i resum aventura:

He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
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Nom i resum aventura:

He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

M’he ocupat de:
He realitzat:
M’ha faltat:

Missió de la meua patrulla:
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Nom i resum aventura:

He hagut d’aprendre:
Preparar:
Compromis personal:

La meua tutoria ha servit:

Tutoritzat:
Foc:
Calendari:

Aire:
Terra:
Aigua:
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RECORDS DE L’AVENTURA: Notes, dibuixos, fotos, moments, frases, etc.

AVENTURA

MISSIÓ

ACCIÓ

GUERRERA

NAVEGANT AGRICULTOR

SACERDOT

COMPROMÍS
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HE PROGRESSAT EN:
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En el meu caminar cap al Sud (brúixola indicant el Sud), he treballat els
quatre elements intentant semblar-m
me als quatre models i he aconseguit:

COMPROMÍS:

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc
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Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Agricultor/Terra
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COMPROMÍS:

AVENTURA:

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire
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AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

Acabada la meua etapa de desenvolupament i en el meu camí cap a l'Oest he ajudat
a
sent el seu tutor en les següents
aventures:
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Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

Dibuix Agricultor/Terra
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COMPROMÍS:

AVENTURA:

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire
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AVENTURA:
Dibuix Guerrera/Foc

COMPROMÍS:
Dibuix Navegant/Aigua

Dibuix Agricultor/Terra

Dibuix Sacerdot/Aire

Superat ja l'Oest, m'ha arribat el moment de caminar cap al Nord, una
nova branca: l’Expedició.
Creixer sempre comporta un repte i un plaer, ara ha arribat el moment d'a turar-m
me a reflexionar el que he viscut i aprés aquests tres anys i el que
espere dels tres següents. Per això tinc aquest espai. Ànim i bona cacera!

Explicació del ritual, data i…
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Senyor Jesús
ensénya’m a ser generòs,
a donar-me sense mesura,
a treballar sense descans,
a lluitar sense por de les ferides
i a no esperar altra recompensa
que saber que estic fent la teua voluntat.
Amén
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ORACIÓ:
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