Scouts i Guies Adults de Catalunya
Barcelona

octubre de 2015

FORMA DE PARTICIPACIÓ
Mes senzill impossible: En dues passes...
1a - Entrar a la pagina web:

www.sigac.cat des del Navegador, Google o similars.

Només entrar, et trobaràs dos logotips grans.
El de mà esquerra és l’indicat per connectar-nos en català.
Es supervisat per SiGAC.
El de mà dreta, és el preparat per l’OMMS, amb altres idiomes: anglès, espanyol, francès,
suomi, japonès... i molts altres que s’afegiran durant aquesta activitat i data.
En aquest cas, SiGAC no té cap supervisió.
2a - En clikar sobre el logo de mà esquerra
Apareix una altra pantalla, on apareix la paraula “escolta” com a exemple i que haureu de
canviar per qualsevol altra, que serà el teu nick que t’identificarà i ja hauràs entrat en el món
Scouts/Escolta/Guia.
Hi haurà un Certificat de Participació per a qui ens remeti les següents dades al següent
e-mail: joti@sigac.cat
 Nom i cognoms :
 Associació :
 Agrupament :

 Secció :
 Edat :

S’agrairà si afegiu alguna fotografia al·lusiva a aquesta activitat.
També apreciarem, un petit resum de la vostra experiència
Valorarem, tanmateix, els vostres suggeriments i la vostra valoració d’aquesta activitat.
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Estimats germans scouts/escoltes/guies,
A la darrera Trobada d’Escoltes Adults en català, celebrada a Palma de Mallorca el mes de
maig passat, una idea gairebé consensuada, va ser la de mantenir-nos en contacte més sovint,
per no haver d’esperar els dos anys, que habitualment ens separen entre una Trobada i una
altra.
Essent conseqüents amb aquesta idea, us proposem una activitat que podem dur a terme des
de casa nostra i que comentem a continuació.
Dissabte 17 i 18 d’octubre, es celebra a nivell mundial, el JOTA/JOTI (Jamboree-a-lesOnes/Jamboree-per-Internet), activitat promoguda per el Bureau Mundial d’Escoltisme.
Aprofitant aquesta data, la nostra proposta és la de gaudir-la, connectant-nos per Internet.
Únicament haureu de tenir en compte que, donat que el JOTI es organitzat pels nens/joves,
quan ens connectem, també hi seran ells.
Per qui mai hagi participat, us comentem molt breument la dinàmica d’aquesta activitat.
Entres en un canal de xat, que prèviament ha creat SiGAC, per aquesta finalitat.
T’identifiques... “sóc “fulanito de tal”; de “tal” associació; visc a “tal lloc”; sóc de “tal i qual”
població i segur que algú ja et pregunta quelcom i d’aquí ja pots establir una conversa, ja sigui
en públic o en privat.
Per normativa de la OMMS, evitarem parlar de religió, sexe, ni política.
La conversa pot anar encaminada a parlar sobre Escoltisme, activitats, plats típics... o
qualsevol altre tema que sorgeixi durant la connexió.
Atès que hi hauran nens/joves, en aquest canal de xat hi haurà un moderador, que el
reconeixereu perquè davant del seu nick (nom amb el que t’identifiquis), durà un @ (arroba).
Exemple: @Joanet
Aquesta activitat té el vist-i-plau del coordinador del JOTA/JOTI del Bureau Mundial a
Espanya.
Esperant la vostra participació i que feu extensiva aquesta carta a tots els vostres
associats/associades, desitgem que aquesta activitat serveixi i sigui un bon motiu, per anar
ampliant el coneixement entre tots nosaltres.
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