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INTRODUCIÓN 

 

O presente Proxecto Educativo da Asociación Grupo Scout Chan 292 é 

unha declaración de Principios que supón unha concreción do Compromiso 

Asociativo da Asociación ASDE - SCOUTS DE GALICIA e do Compromiso 

Federativo da FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS SCOUTS DE ESPAÑA 

(ASDE), segundo as liñas do MOVEMENTO SCOUT MUNDIAL reflectidas na 

CONSTITUCIÓN SCOUT MUNDIAL. 

 

Tódolos membros do grupo nos comprometemos a respectar e a 

traballar polos enunciados  e contidos que nel se formulan, de modo que 

será o fundamento da nosa tarefa dentro do Grupo. 

 

O presente compromiso debe ser dinámico e debe estar nun proceso 

constante de revisión para adaptarse ós cambios e para respostar ás 

necesidades da sociedade e ás aspiracións dos rapaces e mozos. 

 

Este documento foi finalizado e aprobado na Rolda 2011-2012 

O 27/02/16 corrixiuse o ano de fundación do Grupo (1976, non 1975) 
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I.- QUEN SOMOS 

 

O Grupo Chan constitúese como unha entidade que busca a autoformación dos nenos/as e 

mozos/as como persoas leais, coherentes, donas do seu propio destino e libres, útiles para a 

sociedade e cuxo ideal de vida sexa o servizo aos demais.  

O Grupo Chan é membro de pleno dereito da Asociación/Federación de Asociacións ASDE- 

Scouts de Galicia integrada na Federación de Asociacións de Scouts de España (ASDE) 

recoñecida oficialmente pola O.M.M.S. (Organización Mundial do Movemento Scout). 

 

A NOSA REALIDADE É A SEGUINTE: 

O Grupo Chan fundouse en 1976 no seo do colexio La Salle de Santiago de Compostela. En 

1978 incorpóranse por primeira vez rapazas no Grupo, sendo, neste senso, pioneiros en 

coeducación. En outubro de 2006 se integra o Grupo Scout Ashanti 523 fundado en 1990 tamén 

en Santiago. 

O noso nome, “Chan”, simboliza o compromiso coa nosa terra e a preocupación co noso 

medio natural. As cores do nosa pañoleta, branca e azul, representan a bandeira galega. Como 

símbolo da integración do Ashanti se inclúe na parte posterior un triángulo de cor granate que era 

a cor da súa pañoleta e que á vez fai referencia á bandeira do Concello de Santiago de 

Compostela. 

O  Grupo Chan conta con dous locais como centro de actividades localizados no Concello de 

Santiago de Compostela: o local de Vista Alegre, situado no núcleo urbano da cidade de Santiago  

e o local de Busto, asentado nun contorno totalmente rural. 

Os rapaces e mozos que conforman o Grupo non pertencen a un área determinada se non 

que proveñen normalmente de diferentes zonas da cidade e a comarca. 

Actualmente a realidade socioeconómica é variable, se ben a maioría das familias presentan 

unha realidade de clase media e de nivel cultural medio-alto. Son maioritariamente de vida 

urbana. 

No Grupo se leva a cabo unha educación individualizada en función das características e 

necesidades de cada educando, incluídas as Necesidades Educativas de Atención Específica 

(NEAE). 
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DEFINÍMONOS ASÍ 

O Grupo Chan é unha comunidade educativa infantil e xuvenil de carácter voluntario 

orientado por adultos comprometidos desinteresadamente no servizo educativo e coa 

colaboración das familias dos educandos, que ofrece os medios e ocasións necesarias a fin de 

contribuír a educación integral das persoas, potenciando principalmente o seu sentido da 

responsabilidade, liberdade e servizo, segundo o método iniciado por Baden-Powell e un sistema 

de autoeducación progresiva. 

 Definímonos como un Grupo... 

− SCOUT no seu sentir, pensar e actuar. 

− GALEGO  no seu espírito e na súa conciencia. 

− ACTUAL, CRÍTICO e INNOVADOR nos seus plantexamentos ó analizar 

constantemente os problemas sociais do seu contorno. 

− ABERTO a novas ideas e identificado irrenunciablemente co estilo propio do 

Escultismo. 

− DEMOCRÁTICO na súa dinámica interna e na súa concepción social tendendo 

sempre ó consenso. 

− CÍVICO e comprometido coa sociedade ó educar tendo como fin preparar bos 

cidadáns conscientes e coherentes coas súas responsabilidades sociais . 

− INDEPENDENTE de calquera partido político ou organización relixiosa. 

− PLURAL en crenzas e manifestacións espirituais, aceptando a existencia de 

confesións relixiosas e de crenzas de índole persoal ou individual e 

enriquecéndonos de todas elas. 

− PARTICIPATIVO no seu contorno a través da súa metodoloxía educativa. 

− ACTIVO cunha actitude positiva de busca cara unha mellora da sociedade. 

− SOLIDARIO e comprometido coa súa sociedade. 

− COEDUCATIVO nos nosos postulados pedagóxicos e prácticos. 

− VOLUNTARIO na súa forma de participar e actuar. 

− DEFENSOR DO MEDIOAMBIENTE fomentando o respecto polo mesmo e 

traballando polo seu coñecemento e protección. 

− COMPROMETIDO a colaborar na educación integral do mundo infantil e xuvenil 

baseándose no estilo propio do Escultismo. 
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II.- QUE QUEREMOS 

 

A PERSOA QUE QUEREMOS 

 

Fieis a tódolos principios e valores fundamentais do Escultismo, o noso fin último é 

educar ós rapaces e rapazas para que cheguen a ser unha persoa … 

 

• libre, dona do seu propio destino e como consecuencia unha persoa 

responsable 

• con sensibilidade cara ás distintas realidades da vida 

• crítica e capaz de reaccionar ante as manipulacións e situacións que a oprimen 

a ela ou ós demais 

• comprometida e que traballa activamente pola transformación do seu entorno 

• que se supere día a día cos demais cunha actitude constante de servizo 

• respectuosa con outras formas de pensar 

• que asume os seus valores e principios como opción de vida e os 

manifesta nas súas vivencias cotiás 
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LIÑAS EDUCATIVAS 

Para acadar estes fins baseámonos nas seguintes liñas educativas: 

1) Método Scout 

 

 

 

2)  

 

 

Defínese como un sistema de autoeducación progresiva fundamentado en: 

 

• Unha Promesa e unha Lei, que determinan un compromiso e un ideal 

de vida. 

 

• A educación pola acción, aprender facendo para desenvolver tódalas 

posibilidades persoais. 

 

• Unha vida en pequenos grupos, nos que coa axuda de educadores 

que orientan, os rapaces buscan o descubrimento e a aceptación 

progresiva de responsabilidades e a formación na autoxestión 

tendendo ó desenvolvemento do carácter, a confianza nun mesmo, ó 

sentido do servizo e a actitude de cooperar e dirixir. 

 

• Uns programas progresivos e atraentes de actividades, fundados 

sobre os centros de interese dos rapaces, contando con xogos, 

técnicas útiles e servizos á comunidade, desenvolvidos 

principalmente en contacto coa Natureza. 

 



 

6 

2) Lei Scout 

A Lei Scout recolle os valores cos que estamos comprometidos tódolos scouts do mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. O/a scout cifra a súa honra en ser digno de confianza. 

 

2. O/a scout é leal. 

 

3. O/a scout é útil e servicial. 

 

7. O/a scout é responsable e non fai nada a medias. 

 

5. O/a scout é cortés e educado. 

 

4. O/a scout é amigo de todos e irmán de calquera outro scout. 

 

6. O/a scout ama e protexe a Natureza. 

 

10. O/a scout é limpo e san; puro nos seus pensamentos, palabras e accións. 

 

9. O/a scout é traballador, austero e respecta o ben alleo. 

 

8. O/a scout é animoso ante perigos e dificultades. 
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ÁREA 
AFECTIVA 

ÁREA 
ESPIRITUAL 

ÁREA 
SOCIAL 

ÁREA 
FÍSICA 

ÁREA 
INTELECTUAL 

3) Áreas 

O Escultismo pretende a educación integral da persoa. Por esa razón a 

súa acción educativa apoiase nas áreas de desenvolvemento, que son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ámbitos 

Na nosa acción educativa abarcaremos, entre outros, os seguintes ámbitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

  

  

Educación 

en Valores 
Educación para a 

Paz e o 

Desenvolvemento 

Educación para a 

Saúde 

Educación 

Ambiental 

 

Educación para a 

Integración e Igualdade 

das persoas 

 

Educación 

no Consumo 

Responsable 

Educación para o 

Compromiso Social e a 

Participación Cidadá 

GRUPO SCOUT 

CHAN 292 
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III.- COMO NOS ORGANIZAMOS 

ESTRUTURA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN 

 

É a comunidade formada polos educadores do Grupo. Coordina e dirixe a labor educativa e a 

xestión do mesmo. É o seu máximo órgano decisorio, sendo o seu máximo representante e 

encargado de velar polo bo funcionamento do grupo o Coordinador. 

 

Reunión formada por tódolos rapaces e Scouters do grupo para informar e tomar decisión 

delegadas do Kraal. 

 

Está formada polos membros do Kraal e tódolos titores legais dos scouts. É un órgano de 

carácter informativo e consultivo. 

 

Está constituído por un número determinado de titores legais dos rapaces, escollido pola 

Asamblea de Pais por un período de dous anos. As súas tarefas inclúen xestións que necesita 

o grupo para o seu funcionamento. 

COMITÉ DE PAIS 

ASAMBLEA DE PAIS 

ASAMBLEA DE GRUPO 

KRAAL 

KRAAL DE 
SCOUTERS 

 
 

EQUIPOS DE 
RAMA 

 

 
COLONIA DE 
CASTORES 

 
6 a 8 anos 

 
MANADA DE 

LOBATOS 
 

8 a 11 anos 

 
TROPA SCOUT 

 
 

11 a 14 anos 

 
UNIDADE 
ESCULTA 

 
14 a 17 anos 

 
CLAN DE 
ROVERS 

 
17 a 20 anos 


