AJUDARÀ A FER UN
MóN MILL0R

FARÀ AMISTATS PER
A T0TA LA VIDA

ASSEQUIBLE PER A
T0TH0M

A les activitats dels dissabtes, les excursions de cap

Al cau, els nois i noies viuen experiències increïbles,

El nostre cau estableix la quota de 120€ l’any, que

de setmana i els campaments durant les vacances,

tot desenvolupant habilitats socials i potenciant la

es pot fer amb un pagament únic o en dos

el teu fill o filla serà protagonista del seu propi

seva autonomia. Tot això ho fan en un clima de

pagaments de 60€ el mes de novembre i el mes de

creixement com a persona responsable, conscient,

diversió, d’aventura i de confiança tant en ells

març.

activa i compromesa amb la societat.

mateixos com en els altres. Aquestes vivències fan
que s’estableixin forts vincles entre tot el grup que
perduren en el temps.
Aquest desenvolupament el viuen acompanyats, en
tot moment, d’un equip de caps, monitors que
dediquen hores del seu temps lliure voluntàriament

A través de les seves vivènies personals al cau,

a educar infants i joves i que han rebut formació

adquirirà valors com el compromís, la defensa de la

específica per a aquesta tasca.

natura, el servei, la participació, el voluntariat,

Amb aquest import es cobreix l’assegurança, el cost

l’esperit crític, l’austeritat i el treball en equip.

del lloguer i el manteniment del local, i les activitats
ordinàries.

Així, serà un/a dels més de 20.000 escoltes i guies al
nostre país i 40 milions arreu del planeta, que
treballem per deixar el món millor de com l’hem

Les sortides, els campaments i les activitats
puntuals s’acostumen a cobrar per separat.

trobat, formant el moviment juvenil més nombrós

Tanmateix, no et preocupis pel tema econòmic!

del planeta.

L’agrupament disposa de beques per a què el teu
fill o filla pugui venir al cau!

UNA PR0P0STA EDUCATIVA
A ANYS VISTA

ENS TR0BARÀS A:
C/ d’en Moles, 31
08302, Mataró (Barcelona)

L’escoltisme i el guiatge ofereixen una proposta
educativa que comença a la infància i segueix a
l’edat adulta. Generalment, els nens i nenes poden

PER A MÉS INF0RMACIó:

començar al cau als 6 anys i anar-hi fins als 19,
organitzats

en

diferents

grups

d’edat,

que

s’anomenen unitats o branques:
-

Castors i Llúdrigues (de 6 a 8 anys)

-

Llops i Daines (de 9 a 11 anys)

-

Ràngers i Noies Guia (de 11 a 14 anys)

-

Pioners i Caravel·les (de 14 a 17 anys)

-

Truc (de 17 a 19 anys)

www.facebook.com/a.e.antoni.comas

twitter.com/aeantonicomas

aeantonicomas@gmail.com
Després poden seguir com a caps o desenvolupant
altres tipus de voluntariat dins el cau.

