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A/e: aepalamosi@gmail.com
aepalamosi@gmail.com • www.aepalamosi.org
www.aepalamosi.org
Núm. Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes: 43

Núm. Minyons Escoltes i Guies St. Jordi de
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CENS ESPORTISTES: 52 NOIS (35) NOIES (17)

LLOPS I DAINES (GRUP PETITS)

L

’Agrupament Escolta Palamosí
(AEP) és una associació d’educació en el lleure sense ànim de
lucre que forma part de Minyons
Escoltes i Guies de Catalunya
(MEG). És un dels 21 agrupaments de la
Demarcació de Girona

HISTÒRIA DE L’AGRUPAMENT
ESCOLTA PALAMOSÍ
L’Agrupament Escolta Palamosí va néixer
l’any 1969. Ha passat per diferents èpoques; des de fa uns anys costa trobar joves
que vulguin ser monitors i destinar els
caps de setmana a una feina no remunerada. Tot i això , aquest any hem aconseguit
obrir la branca dels grans (Pioners i Cara88

vel·les), mantenint també obert la unitat
dels petits i mitjans.
L’Agrupament Escolta Palamosí educa seguint el mètode escolta i guia, gràcies al
qual molts joves han crescut educats en la
igualtat, la tolerància, el respecte i la coeducació segons els pilars bàsics de l’escoltisme i d’unes normes de convivència amb
la natura i els altres companys, que són
bàsiques i que es consideren essencials
per a la formació i el creixement personal
dels infants.
No només guanyen en formació els nois i
noies que decideixen afegir-se a l’Agrupament, sinó que l’equip de caps dia a dia

també aprèn i gaudeix d’allò més amb les
diferents activitats i sortides que organitzen.
Els caus, que són els locals on ens troben
les diverses branques i es realitzen les activitats, es troben situats al Col·legi La Salle
Palamós, amb qui sempre s’ha mantingut
una bona relació i col·laboració, gràcies a
la qual s’ha pogut gaudir dels patis i de les
instal·lacions de l’escola. A més, es disposa d’un altre local a Sant Joan de Palamós
que, actualment, s’està reformant per part
de la unitat dels grans.
Segons les diferents edats i seguint la metodologia escolta, hi ha organitzades tres
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PROGRAMACIÓ CURS
2014 - 2015
INICI I DURADA DEL CURS :
D’octubre de 2014 a maig de 2015
PROFESSORAT :
12 monitors voluntaris
EDAT ALUMNES :
De 8 a 10 anys (petits); d’11 a 13 anys
(mitjans); de 14 a 17 anys (grans)
INSTAL·LACIÓ, DIES I HORARIS:
Ens trobem al cau situat al Col·legi La
Salle Palamós, els dissabtes a la tarda
de 16 a 19 h, i normalment un cop al
mes, fem una sortida (tot el cap de
setmana)
PREU DEL CURS / INGRÉS:
Inscripció: 60 € per l’assegurança i
l’afiliació, i mensualment (d’octubre
a maig) 20 €. La quota d’inscripció
es pot fer efectiva al moment de la
matriculació o bé per domiciliació
bancària
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA :
Full d’inscripció degudament omplert
2 fotografies mida carnet
Fotocòpia de la targeta sanitària
Dades bancàries (20 dígits del número
de compte bancari)
INSCRIPCIONS:
A mitjan setembre (dos dies a
concretar) als locals que disposem del
Col·legi La Salle Palamós

PIONERS I CARAVEL·LES (GRUP GRANS)
(un cop a l’any), marcs ideals per fomentar
valors com la convivència i el respecte a
la natura.
Aquí heu pogut llegir una petita idea de qui
som, però si realment ens voleu conèixer,

us interessa la convivència amb la natura,
viure amb els amics experiències inoblidables, fer activitats divertidíssimes i mil
coses més: no us ho penseu! Veniu al cau,
veniu a l’AEP, us hi esperem!

branques (grups o unitats), que es troben
configurades de manera següent :
* Llops / Daines
* Ràngers / Noies Guies
* Pioners / Caravel·les
* Caps educadors
Cada dissabte, infants i joves es reuneixen i, a través de jocs, xerrades, tallers i
un ampli ventall d’activitats educatives,
descobreixen la realitat que ens envolta,
aprenen a ser crítics amb la societat en
què vivim i desenvolupen la capacitat de
participar activament i d’implicar-se amb
l’entorn per tal de transformar-lo i deixar-lo
un xic millor.
A part dels caus setmanals, es duen a terme excursions de cap de setmana (aproximadament un cop al mes), i campaments

PIONERS I CARAVEL·LES (GRUP GRANS)
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