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SEMPRE A PUNT!



· QUÈ ÉS? 

El S.A.P. (Sempre A Punt) és una revista digital publicada per l’Agrupament Escolta 
Champagnat amb l’objectiu d’apropar l’actualitat, els valors Marista i de l’escoltisme als 
infants i joves, mitjançant un format innovador i adaptat a les noves tecnologies. 

· CADA QUAN ES PUBLICA? 

Cada any es realitzen quatre publicacions; una a principi de curs, que resumeix les 
diferents activitats d’estiu realitzades per l’agrupament i les tres restants publicades a 
finals de cada trimestre que inclouen continguts didàctics i d’actualitat. 

· QUI DESENVOLUPA EL PROJECTE? 

Moltes són les persones que intervenen dins aquest projecte, des de monitors i socis 
fins als mateixos escoltes i les seves famílies. La base de la piràmide són els monitors i 
socis els quals s’encarreguen d’una secció de la revista. Aquests, són els responsables 
de generar el contingut, ja sigui text, vídeo, enllaços web, etc. Els lectors, també poden 
aportar el seu gra de sorra enviant un article, fotografies, vídeos, o propostes per 
posteriors publicacions. Per últim, l’equip d’edició i maquetació s’encarrega d’ajuntar els 
diferents articles i adaptar-los a un format atractiu. 



· QUINS CONTINGUTS HI PODEM TROBAR? 

El S.A.P. és una revista dinàmica on les diferents seccions varien en funció dels temes 
d’actualitat i d’interès per als lectors. Algunes de les seccions que hi trobem són les 
següents: Natura, Escoltisme, Fe, Cuina, Manualitats, Fauna i flora, Muntanya, Articles 
d’opinió i lúdics, i molts més! · A qui va dirigit? Encara que els nostres lectors principals 
siguin escoltes de l’agrupament i les seves famílies, la revista va dirigida a tots aquells 
infants i joves amb esperit crític, que tinguin ganes d’aprendre alhora que passen una 
bona estona. 

· QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL S.A.P.? 

Els diferents objectius del sap són: 

1. Crear entre els lectors un interès per la natura, els valors Marista i els valors propis de 
l’escoltisme, entre d’altres. 

2. Fomentar la lectura entre els infants i joves. 

3. Fer difusió d’articles d’interès general. 

4. Promoure l’esperit crític dels lectors més petits. 

5. Donar a conèixer les activitats de l’agrupament.



· MATERIALITZACIÓ DEL PROJECTE:

El SAP és un projecte que fa anys i anys que està en funcionament. De fet, els monitors i 
socis que ara la duen a terme, la llegien en format paper quan eren petits. Posteriorment, 
amb la intenció de fer-la més ecològica i accessible als lectors de fora l’agrupament, la 
vam passar a format digital (.pdf). Actualment, adaptant-nos als nous temps, hem afegit 
el component interactiu on podem afegir vídeos, cançons, enllaços, i molt més!

Podeu gaudir de la revista a través del web: http://aech.cat/kraal.html a la secció S.A.P.!
(recomanem l’ús del navegador Chrome per a la correcta visualització)

o bé veure l’annex on hem adjuntat dues edicions de la revista en format pdf.


