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Valor per als
infants i els joves

Valor per als
municipis

Valor per a les persones propietàries

Valor per a
l’entorn natural

Valor per a la
societat

L’acampada és una
eina pedagògica imprescindible per a les
entitats de lleure.
Gràcies a ella, els infants i els joves treballen valors com el respecte, la solidaritat i
la convivència. A més,
és una bona manera
de conèixer la realitat
ambiental i social del
nostre entorn.

Per a un poble, acollir campaments ha
de suposar un benefici per als seus habitants. No només per a
les persones propietàries, sinó també per
als qui en gestionen
els comerços.
A més, és una bona
manera de donar a
conèixer el poble a la
gent de fora, sobretot
a les famílies dels infants que hi acampen.
I no hem de deixar
de banda l’intercanvi
cultural i pedagògic
que es produeix entre
els participants i els
vilatans.

L’activitat econòmica
de les zones rurals i la
muntanya ha canviat
molt. Avui en dia és difícil viure de la producció pròpia; per tant, els
pagesos i els ramaders
s’han de reinventar. Una
bona manera de fer-ho
és aprofitar els prats de
pastura per a les acampades durant l’estiu.
Pels que no fan activitats a la seva finca,
l’acampada és una
bona oportunitat per
no abandonar-la i tenirla neta tot l’any.

Durant els campaments
és quan els grups aprofundeixen en el coneixement de la natura
i l’entorn. Això els permet ser respectuosos
amb el medi durant els
campaments i també
en un futur.
També és important
ressaltar que una gran
quantitat d’entitats fan
serveis ambientals durant els seus campaments per contribuir a
deixar l’entorn millor de
com l’han trobat.

L’educació vivencial
és una de les eines
més importants de
l’escoltisme i un bon
espai per a treballarla són els campaments.
Així, l’objectiu és
educar infants i joves
a través del mètode
escolta i guia, fentlos protagonistes del
seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones
conscients, actives i
compromeses amb
la societat.

Més informació:
»» Coneix els propietaris
www.campaments.cat/
our-articles/7

Més informació:
»» Fem servei
www.campaments.cat/
recursos/fem-servei
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Més informació:
»» Recursos i més
www.campaments.
cat/recursos/i-mes
»» Coses pràctiques
www.campaments.
cat/recursos/cosespractiques
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