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Presentació d’agrupament

Us presentem el nostre projecte educatiu. En aquest document volem reflectir allò que ens

identifica i allò que volem que visquin els nois i noies que participin del nostre grup: La Traca. La

proposta de l’agrupament s’emmarca a l’escola de La Salle Premià, però va més enllà per als

joves que ja han marxat de l’escola.

Som una entitat de lleure educatiu sense ànim de lucre que vol viure els valors del caràcter

propi La Salle. Tenim un estil propi que es va començar a teixir seguint el Germà Joan Escalè. Les

nostres sortides i activitats s’han anat enriquint amb els diferents caps i quel·les que han

treballat i treballen a La Traca. Per una banda apostem per l’excursionisme i el mètode de

l’escoltisme, per altra banda creiem que el jocs i els tallers propis dels esplais són eines per

créixer com a persones i, com a Lasal·lians, les nostres activitats es complementen amb la

reflexió i la vivència dels valors de Jesús.
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Presentació del curs 2022 – 2023

Comencem un nou curs amb el lema Lasal·lià d’enguany, “Juntes millor”. La situació global (canvi climàtic,

la recent pandèmia, violència...) ens obliga a actuar localment, a casa, als nostres pobles, grups, barris,

comunitats... i amb responsabilitat. L’educació no formal ha esdevingut i és clau en aquest procés de

constant adaptació, aprenentatge i canvis socials que vivim actualment, tant pels més petits com pels

més grans. A La Traca volem estar Sempre A Punt per donar el màxim de nosaltres i oferir una alternativa

d’oci i lleure segura a la nostra comunitat educativa. Per tant seguim, un curs més, compartint els valors

del nostre grup, del Fundador i la Institució amb totes vosaltres. Uns valors que ens apropen als que ho

hagin passat o ho estiguin passant malament i ens convida a estar al seu costat, acollir-los i

acompanyar-los.

La situació i necessitats del grup han variat respecte cursos anteriors. Aquest any, les unitats de Piules,

Dinamites, Trons i TNT’s segueixen funcionant. El lema d’enguany ens convida també a valorar la

diversitat de forma fraterna, veient en ella una possibilitat d’enriquiment per al grup, per això estem

molt contents de que entrin noves persones a formar part de l’equip de responsables de l’Agrupament.

Els pre-monitors que es van incorporar l’any passat segueixen amb el seu camí formatiu, esdevenint caps

i quel·les. A més a més, donem la benvinguda a dos nous pre-caps, la Laia i en Sergio. També, com a

Lasal·lians, entenem la diversitat des de l’oportunitat d’acompanyar i educar a cadascú segons les seves

necessitats, per això seguirem oferint trobades pels grups de BOOMs (grups per als caps i quel·les).

Com portem fent des dels nostres inicis seguirem, en la mesura del possible, obrint-nos al poble i a la

seva gent, així com participant de les activitats de l’escola i de Joves La Salle. Esperem que, una vegada

més, La Traca pugui ser un espai obert a tothom i on tothom pugui créixer i donar el millor de si mateix.

Molt bon curs a totes i tots!
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Formem part de Joves La Salle Catalunya

A les escoles de La Salle de Catalunya, els grups de lleure tenim una associació amb la qual

compartim objectius, valors i activitats.

Missió

L’educació en el lleure és un àmbit propi dels Lasal·lians. Oferim als infants i joves espais de

creixement, amistat i reflexió.

Visió

Les activitats que compartim amb la resta de grups La Salle són: La Clau, La Rajola, la Pasqua

Jove i la Pujada a peu a Montserrat. També participem del moviment juvenil Lasal·lià a nivell

ARLEP (Espanya i Portugal) i Internacional.

Valors

Servei: el voluntariat, l’ajuda als altres i comprometre’s per transformar el món.

Fraternitat: motor de la nostra acció, acostar-nos als altres i veure en les persones, grups,

cultures i comunitats una oportunitat per aprofundir en l’amistat i enriquir-se com a persones.

Fe: treballar la vessant espiritual de la persona, proposar els valors de l’Evangeli des de la

llibertat de cadascú.
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Metodologia

La nostra metodologia beu de tres fonts principals:

Esplais: utilitzem el joc com a eina educativa, que ens fa gaudir i aprendre alhora.

Escoltisme: la nostra estructura principal prové de l’escoltisme. Tant pel que fa la gestió interna

com la divisió per grups d’edat. Així com treballar per projectes, en petit grup i la descoberta de

la natura amb l’excursionisme. El fulard i la seva cerimònia d’entrega també provenen de

l’escoltisme.

Grups de Reflexió: fer que totes les nostres activitats tinguin un rerefons amb una reflexió final

és quelcom que agafem dels GR.

Ens basem en cinc eixos principals, les cinc puntes del nostre logotip:

Amistat: el companyerisme i l’amor fraternal cap als companys de viatge dins de l’aventura del

nostre grup. Busquem que les relacions entre els participants siguin el més sanes possibles.

Fe: treballem la transcendència personal i els valors de Jesús com a Lasal·lians.

País: conèixer casa nostra i tractar-la com a tal

Servei: tant sigui dins del grup, com al poble, com a qualsevol entitat, busquem educar

persones compromeses amb la societat. El voluntariat és la nostra base, ja que tots els

animadors són voluntaris.

Natura: respectar i cuidar el nostre origen i allò que ens permet viure és molt important, així

com aprendre a gaudir-ne.
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Les Unitats

El nostre grup s’organitza en 5 grups d’edat, les unitats:

● Piules:  de 8 a 11 anys

● Dinamites: d’11 a 14 anys

● Trons: de 14 a 16 anys

● TNT: a partir de 16 anys

● BOOMs: caps, quel·les i més de 17. Diferents grups, actualment tres.

Cada unitat treballa de manera autònoma i és en aquest grup on es desenvolupen la majoria de

les activitats. Aquestes etapes permeten que infants i joves creixin a tots els nivells en un àmbit

més proper fins que acaba el procés educatiu.

Piules

La unitat de Piules està formada per nens i nenes de 8 a 11 anys. 

Objectius específics:

● Aconseguir un grup cohesionat i ferm. 

● Promoure el respecte vers el medi ambient.

● Conèixer millors els espais del nostre entorn. 

● Treballar i promoure l’exemple i els valors marcats per Jesús. 

● Ensenyar a dur a terme tasques en les quals ajudem als altres sense esperar res a canvi. 

● Treballar perquè tots els nens estiguin integrats i cohesionats dins del grup i ensenyar-los

a obrir-se als altres. 

Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle.

Eix d’animació com a fil conductor.

Dinamites

La branca de dinamites està formada per nens i nenes de 11 a 14 anys. 
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Objectius específics: 

● Desenvolupar un esperit crític davant de la societat que els envolta. 

● Amistat: Entendre que la diversitat és un element positiu. 

● Amistat: Aconseguir una identitat de grup. 

● Servei: Descobrir diferents realitats properes. 

● Servei: Iniciar-se en el servei. 

● Natura: Entendre i respectar la natura. 

● Fe: Descobrir moments de reflexió. 

● Poder integrar-se al màxim a la unitat.

Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle.

Eix d’animació com a fil conductor.

Trons

La unitat de Trons està formada per nens i nenes de 14 a 16 anys.

Objectius específics: 

● Implicar-se en la construcció, cura i transformació del territori social, cultural i ecològic

● Desenvolupar l’esperit crític davant les diferents tendències socials i les situacions

d’injustícia

● Descobrir en els altres un motiu d’enriquiment i creixement personal

● Ser capaç de posar-se en el lloc dels altres per afavorir les relacions personals

● Dur a terme accions socials concretes per transformar l’entorn social proper

● Entendre els valors de l’Evangeli com una proposta per donar sentit a la vida

 Metodologia: reunions setmanals, sortides locals i sortides amb Joves La Salle. Treballs per

projectes.

TNTs

La branca de TNTs està formada per nois i noies més grans de 16 anys. 
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Objectius específics: 

● Consolidar l’assistència a les trobades. 

● Cohesionar-se com a grup. 

● Conèixer altres grups i realitats que els puguin interpel·lar. 

● Treballar el creixement personal i l’obertura al transcendent. 

● Descobrir la figura de Jesús i els valors cristians. 

● Potenciar les iniciatives i l’auto gestió del grup. 

Metodologia: reunions periòdiques

BOOMs

La branca de BOOMs està formada per caps i quel·les del grup, així com antics membres de

l'Agrupament o altres joves.

Diferenciem diferents grups de BOOM segons el moment personal.

S'ofereixen reunions periòdiques i sortides.
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Organització

L’Agrupament La Traca és una entitat de lleure sense ànim de lucre que es basa en el voluntariat.

Les nostres quotes només són per cobrir despeses d’activitats, material i assegurança.

Els caus, reunions i jocs setmanals, son de 16h a 18h els dissabtes. Els BOOMs s’organitzen de

forma diferent intentant ajustar-nos als estudis i altres activitats dels joves.

Formem part de la comunitat educativa, dins de l’àmbit de Pastoral de La Salle Premià i de

l’associació Joves La Salle Catalunya.
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Estructura de La Traca

Consell de caps: Està format per tots els caps i quel·les. Les reunions es celebren una vegada al

mes. És l’òrgan decisori de l’Agrupament i tots els membres tenen veu i vot per igual.

Actualment està compost per:

Aleix Tena

Carlota Escrivà

Nil Agut

Ilia Guijarro

Yeray Piqué

Paula Salguero

Laura Ferri

Ariadna Alegre

Arnau Corrons

Ferran Soler

Maria Ruiz

Carla Brugarolas

Sonia Ferri

Carla Martínez

Laia Casadesús

Sergio Martínez

Alguns caps aquest any han decidit fer un pas al costat i no ser responsables de cap unitat.

Aquests són la Noemí Solohaga, l’Ernest Casaponsa, Laura de Lecea, la Carme Merino, l’Eva

Peregrina, el Jordi Argüés, la Nerea Piqué, la Trini Cavalari i la Paula Salguero. Comptarem amb
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el seu suport en activitats concretes, i estaran convidats a participar de qualsevol esdeveniment

sempre que vulguin i es consideri adient.

Equip d’agrupament: Està format pels caps i quel·les que decideixen que el seu servei vagi més

enllà dins de l’agrupament. Tenen la funció de portar la gestió general de l’Agrupament i de les

seves necessitats així com preparar els consells i donar resposta a les necessitats del grup i de

l’equip humà.

Els càrrecs són:

Equip de Secretaria: Fa actes i s’encarrega de les inscripcions, correu electrònic i documentació

en general. També s’encarreguen de gestionar la pàgina web.

Laura Ferri i Arnau Corrons

Tresorer: S’ocupa de la gestió econòmica del grup.

Aleix Tena

Consiliari: Vincle de l’agrupament amb l’escola i amb la pastoral escolar.

Ricard Vives

Caps d’Agrupament: S’encarrega de vetllar pel bon funcionament del grup i de la seva gestió

diària, així com de l’acompanyament de la resta de l’equip a tots els nivells. També de la part

pedagògica del grup i l’acompanyament a les unitats.

Nil Agut i Ilia Guijarro

Community Manager: responsable de gestionar les xarxes socials.

Arnau Corrons

Vocal: tasca de representació d’unitats i gestió de projectes concrets.

Carlota Escrivà
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Equip de caps i quel·les 2022- 2023

- Piules: Laura Ferri, Ariadna Alegre, Carla Brugarolas, Laia Casadesús i Yeray Piqué.

- Dinamites: Sònia Ferri, Ferran Soler, Carlota Escrivà i Sergio Martínez.

- Trons: Ilia Guijarro, Arnau Corrons, Carla Martínez i Maria Ruiz.

- TNT’s: Aleix Tena i Nil Agut.

- BOOMs: autogestionat.
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Objectius anuals

Àmbit logístic

● Mantenir la neteja, desinfecció i ordre de tots els espais i material.

Àmbit pedagògic i identitari

● Continuar enregistrant de forma escrita els caus, així com les sortides i avaluacions.

● Seguir desenvolupant un document on es reflecteixi el mètode pedagògic del grup.

● Fer un bon acompanyament als caps, noves incorporacions, nous càrrecs i unitats.

● Treballar la identitat de grup amb els participants i l’Equip de monitors/es.

● Incloure una acció solidària dins de les activitats de cada unitat.

● Fer acompanyament dels participants i seguiment de les promeses durant el curs. Fer “el

cau de la Promesa.”

● Prestar més atenció a les necessitats individuals dels participants, famílies, grups i caps i

quel·les per poder donar-hi resposta.

● Seguir buscant moments de convivència i de reunions entre monitors i monitores.

Mantenir les sortides i consolidar les rutines que ja tenim.

Comunitat educativa

● Mantenir la bona relació amb l’equip de Pastoral i Directiu de l’escola i la resta de

Comunitat Educativa, així com fer-nos més presents als actes.

● Mantenir el vincle amb la junta de l’AFA.

Comunicació

● Mantenir una comunicació constant de l’Equip d’Agrupament amb l’Equip Directiu i

l’Equip de Pastoral de l’escola.

● Mantenir la comunicació entre l'equip de l'Agrupament i la resta de caps.

● Vetllar per una bona comunicació amb les famílies.
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● Treballar en xarxa amb els equips de comunicació de Joves La Salle i La Salle Premià per

millorar la visibilitat de les nostres activitats.

Formació

● Trobar un espai per la trobada de Pastoral i dotar-la d’estructura.

● Estructurar i consolidar la Formació Metxa (de benvinguda).
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Calendari La Traca 2022 – 2023

SETEMBRE

3 – No Cau

10 – No Cau

22 – Surten inscripcions

24 – No Cau

OCTUBRE

1 – Cau

6 – Tanquem inscripcions

8 – Cau

15 – Cau

22 – Cau

29 – No cau

NOVEMBRE

5 i 6 – Sortida d’unitats

19 – Cau

26 – Sortida del Fulard

DESEMBRE

3 – Cau

10 – No Cau

18 – Llum de La Pau

24 – No Cau

31 – No Cau

GENER

7 – No Cau

14 – Cau
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21 – Cau

28 – Cau

FEBRER

4 i 5 – MarinaTrail i TracaTrail

11 – Cau

18 – Cau

25 i 26 – La Clau

MARÇ

4 – Cau

11 – Cau

18 – Cau

25 – Cau

ABRIL

1, 2 i 3 – Pasqua Jove

3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 – Pasqua Jove (Taizé)

15 – Cau

22 – Cau

23 – Sant Jordi (paradeta Ajuntament)

29 – Cau

MAIG

5 i 6 – Pujada a Peu a Montserrat

13 – Cau

20 – Cau

27 – Cau

JUNY

4 – Últim cau

17 – Túnel terror
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23 – Sant Joan

JULIOL

22-30 – Campaments.
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