Barem per a la valoració dels projectes
subvenciones pròpies FEV
Es poden presentar un màxim de 3 projectes per agrupament. D'aquesta forma
es respecta l'esperit que les branques puguen presentar-se quan tinguen
projectes interessants, i així i tot l'agrupament puga almenys presentar un
projecte grupal, però no se sobrecarrega el procés amb la presentació de
qualsevol tipus de projecte, quan en ocasions es poden incloure dins d'un
projecte més global o simplement se sol·licita amb l'esperit d'obtenir diners
per a l'agrupament. A l'hora de presentar-los s'han de prioritzar. Aquesta
priorització la usarem més endavant.
Quan es presenta un projecte, s'engloba dins de les diferents tipologies de
projecte:
1.- Beques
2.- Social
3.- Activitats (incloent les d'Internacional)
4.- Material/Locals
A partir d'ací a cada projecte li fem un barem segons el que valorem,
depenent de si és una opinió subjectiva o clarament representada en els
diferents programes federatius. En el cas de criteris subjectius es puntuarà
entre dos membres de l'equip i es farà mitjana per a minoritzar punts de
vistes parcials.
Hi haurà 8 criteris que donen punts, i aquests punts es van sumant:
1.- Quantitat d'accions A Tornallom. (suma entre 0 i 20 punts)
2.- Repercussió social. (suma entre 0 i 5 punts)
3.- Nombre de participants. (suma entre 1 i 5 punts)
4.- Durada del projecte. (suma entre 1 i 6 punts)
5.- Perspectiva de continuïtat sostinguda. (suma entre 0 i 5 punts)
6.- Equilibri pressupostari. (suma entre 0 i 10 punts)
7.- Context soci-econòmic de l'agrupament. (suma entre 1 i 5 punts)
8.- Presentació del projecte. (suma entre 1 i 4 punts)
Hi haurà 5 criteris multiplicadors que augmenten o disminueixen la quantitat
final, ja que es consideren més rellevants.
9.- Participació en espais de representació. (multiplica entre 1 i 1,5)
10.- Priorització de projectes per agrupament (multiplica entre 1 i 0,7)
11.- Justificacions anteriors (multiplica per ⅔)
12.- Tipus de projecte (multiplica entre 1 i 4)
13.- Qualitat pedagògica del projecte (multiplica per un mímin de 0 i un
màxim de 10)
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Es puntua i es multiplica de la següent manera:
1º.- Quantitat d'accions de l'A Tornallom. L'A Tornallom té vint accions
generals per a l'àmbit de treball de l'agrupament escolta, per tant per cada
acció de l'A Tornallom que cobrisquen 1 punt.
2º.- Repercussió social. És un criteri subjectiu de cadascun que puntuaria de
l'1(mínima repercussió) al 5(màxima repercussió).
Cadascun pot valorar-ho com desitge, però com a pautes per a puntuar-ho es
proposen:
-Si el projecte té algun tipus de conscienciació (consciència a la gent
socialment).
-A qui repercuteix socialment (solament a la gent de l'agrupament o també a
gent de fora de l'agrupament).
-Quantitat de gent de l'entorn (barri/municipi, associació) que coneix el
projecte.
-La necessitat/interès de la gent que rep el projecte a nivell social.
Cada projecte serà puntuat per dues persones i es farà la mitjana.
3º.- Nombre de participants. Veiem important el nombre d'associats
beneficiats per la subvenció, però no volem que els agrupaments més grans
siguen els que més punts es vagen a portar per inèrcia. Per açò, el barem serà
el següent:
Branca….… 1
Agrupament….. 3
Entorn… 5
4º.- Duració. Si la subvenció com a molt pot cobrir una ronda, una ronda
haurà de ser el màxim i d'ací anem calculant:
-D'1 a 3 dies (acampades): 1 punt
-De 4 a 7 dies (campaments de pasqua o nadal): 2 punts
-De 7 a 15 dies: (campament d'estiu): 3 punts
-De 15 dies a un trimestre: 4 punts
-D'un trimestre a mitja ronda: 5 punts
-Tota la ronda: 6 punts
5º.- Perspectiva de continuïtat sostinguda. Açò és complicat perquè o ben
contínua o bé no, pot allargar-se durant diversos anys el projecte, però com a
molt en 2 o 3 anys. Per la qual cosa en aquest barem a soles valorem tres
opcions:
-Activitat puntual de la ronda: 0 punts
-Activitat que pot continuar durant la ronda : 3 punts
-Activitat que pot durar més enllà d'una ronda: 5 punts
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6º.- Equilibri pressupostari. Valorem el co-finançament del projecte de la
següent manera:
-No co-financen gens i ens ho demanen tot a la FEV: 0 punts
-L'agrupament no posa gens però hi ha una altra subvenció que han aconseguit
que posa fins al 25%:1 punt
-L'agrupament no posa gens però hi ha una altra subvenció que han aconseguit
que posa fins al 50%: 2 punts
-L'agrupament no posa gens però hi ha una altra subvenció que han aconseguit
que posa fins al 75%:3 punts
-L'agrupament posa fins al 25% de finançament del projecte: 4 punts
-L'agrupament posa fins al 25% de finançament del projecte i té una altra
subvenció que posa un altre 25%: 4 punts
-L'agrupament posa entre el 25% i el 50% de finançament del projecte: 5 punts
-L'agrupament posa fins al 50% de finançament del projecte i té una altra
subvenció que posa un altre 25%: 6 punts
-L'agrupament posa entre el 50% i el 60% de finançament del projecte: 7 punts
-L'agrupament posa entre el 50% i el 60% de finançament del projecte i té una
altra subvenció que posa un altre 25%: 8 punts
-L'agrupament posa entre el 60% i el 75% de finançament del projecte: 9 punts
-L'agrupament posa entre el 60% i el 75% de finançament del projecte i té una
altra subvenció que posa un altre 25%: 10 punts
Pot semblar que mai anem a donar els 10 punts, però hi ha hagut ocasions
d'agrupaments presentant tot el pressupost de la ronda inclòs campament i
ser de 30.000 euros. Si solament ens demanen un 5% ja serien 1.500 euros
que para el que sol donar la FEV és una quantitat alta, per la qual cosa per a
aquestos casos requerirà una puntación alta.
7º.- Context soci-econòmic de l'agrupament. Criteri que puntuaria de l'1 al
5. Els equips associatius puntuen de l'1 al 5 la situació de cada agrupament
segons el seu coneixement i açò es va actualitzant anualment.
8º.- Presentació del projecte. Puntuem de l'1 al 4:
-Si segueixen el guió: +1 punt
-Si té entre 5 i 10 pàgines: +1 punt
-Es llig còmodament (redacció, maquetació, claredat, espaiat, etc.): +1 punt
-S'envia amb més de 2 setmanes abans d'acabar el termini: +1 punt
9º.- Participació a espais federatius-associatius. Ací per a baremar hi ha un
dilema, en les assemblees la participació no és de l'agrupament, és de les
persones, per la qual cosa les assemblees no entrarien en aquest punt i
solament valorariem amb consells associatius i Consell FEV. Tampoc valorem
les activitats associatives o federatives (Sant Jordis, trobadas, festivals de la
cançó, llum de la Pau, etc...) ja que se busca la responsabilitat i interacció
adulta en espais de participació i decisió no en espais d'activitats que en molts
casos vas pels teus xavals. Per açò la puntuació de cada projecte es multiplica
per:
-No ha participat en res x 1
-Participació en un consell associatiu x1,1
-Participació en 2 consells associatius x 1,2
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consells associatius x 1,3
consell associatiu i el consell FEV x 1,3
consells associatius i el consell FEV x 1,4
consells associatius i el consell FEV x1,5

10º.- Priorització de projectes per agrupament. En què prioritat està el
projecte presentat pee l'agrupament entre tots els altres que presenta.
La puntuació de cada projecte es multiplica per (1-0’priorització) És a dir:
El primer es multiplica per 1-0,1, per 0,9
El segon es multiplica per 1-0,2, per 0,8
El tercer es multiplica per 1-0,3, per 0,7
Si l'agrupament a soles presenta un projecte es multiplica x1
11º.- Justificacions anteriors. Alguns agrupaments, per distracció a l'hora de
gestionar la subvenció o bé no sol·liciten les factures com cal i al no poder
justificar acaben retornant diners, o s'obliden de la justificació i cal anar
darrere d'ells per a aconseguir que justifiquen. Davant aquests casos, perquè
de cara a futures justificacions siguen conscients i conseqüents i perquè hi ha
diners que retornen que es podria haver repartit entre la resta de projectes,
però que a aquestes altures ja és impossible, es genera una penalització. La
proposta abans açò seria, en el cas que un agrupament a la ronda anterior hi
haja:
-Retornat diners de la subvenció per una mala gestió. Solament en aquells
casos que haja realitzat el projecte però siga incapaç de justificar la part
realitzada per falta de documentació. (No estem parlant de projectes que
solament té capacitat de fer una part la fan i retornen la part proporcional, ni
de projectes que finalment no es poden dur a terme i es comunica amb
temps)
-En la data límit de justificació no haja presentat la documentació, ni s'hagen
posat en contacte amb la FEV, havent-hi deixada totalment oblidada la
justificació.
No estem parlant d'agrupaments que lliuren abans del límit i després
esmenen, o que almenys quan es compleix el termini, han lliurat alguna cosa
o s'han posat en contacte amb la FEV per a demostrar que estan en açò.
Solament en casos de deixadesa total.
Multiplicar la quantitat de punts obtinguts per ⅔ , perdent un terç dels punts
obtinguts.
12º.- Tipus de projecte. Quan es presenta un projecte, ho englobem dins de
les diferents prioritats:
1.- Beques
2.- Social
3.- Activitats (incloent les d'Internacional)
4.- Material/Locals
A cada prioritat se li assigna un índex multiplicador segons el que s'ha decidit
com a prioritari. Beques multiplicarà per 4, Social multiplicarà per 3,
Activitats multiplicarà per 2 i Material/Locals multiplicarà per 1.
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13º.- Qualitat pedagògica. És un criteri subjectiu de cadascun que puntuaria
del 0(cap qualitat) al 10(màxima qualitat).
Cadascun pot valorar-ho com desitge, però com a pautes per a puntuar-ho es
proposen:
-Valorar si els objectius del projecte són educatius.
-Si els educadors del grup tenen formació.
-SI les activitats del projecte tenen caire educatiu o són sol jocs.
-Si els projectes de les branques majors del grup són coherents (açò ens dóna
una visió educativa de quan fas projectes)
Cada projecte serà *puntado per dues persones i es farà la mitjana. Davant
açò la quantitat treta es multiplica pel nombre de punts aconseguit. Si un
projecte no té cap qualitat pedagògica i es valora així pels dos membres de
l'equip que valoren el projecte tindrà 0 punts en total i no rebrà diners.
En acabar de puntuar, fem el següent:
Sumem els punts del criteri 1 al 8. El resultat final ho multipliquem pels
valoracions dels criteris 9,10,11, 12 i 13.
Al final tindrem una taula amb cada projecte i el seu total de punts.
Ací fem una regla matemàtica per a repartir proporcionalment els diners que
tinguem entre cada projecte depenent de la seua puntuació.
Per a açò:
1º.-Multipliquem la puntuació total de cada projecte per 100, perquè les
puntuacions no tinguen decimals.
2º.- Agafem aquesta puntuación de cada projecte, multipliquem pel total de
diners a repartir i dividim pel total de la suma de punts. Amb aquesta
operació traiem els diners que li correspon a cada projecte.
Se supervisarà que a cap agrupament li puga tocar més del que haja
sol·licitat. En aquest cas, proporcionarem el repartiment donant-li a aquest
agrupament el màxim sol·licitat i repartint la resta en funció dels punts.
Cada membre de l'equip solament tindrà dues coses que puntuar de cada
projecte:
-Repercussió social (2º criteri).
-Qualitat pedagògica (13º criteri).
La resta seran criteris objectius que els tècnics posarem segons les dades del
projecte per a facilitar la tasca de l'equip.
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EXEMPLE:
Exemple: Projecte presentat: Un projecte de Camí de Santiago de la branca Ruta

Item
Baremat

Que es barema

Como es barema

Exemple
(projecte fictici)

1º.-Accions A
Tornallom

Quantitat
d'accions

L'A tornallom té vint accions generals per a
l'àmbit de treball de l'agrupament escolta, per
tant per cada acció que cobrisquen 1 punt.

Tenen 3 accions clares, aixó son 3
punts.

2º.Repercussió
social

criteri subjectiu

puntuaria de l'1(mínima repercussió) al
5(màxima repercussió).

Van a fer activitats de servei, però
no està obert a la comunitat ni l'es
dóna a conèixer per tant un 2

3º.-Nombre
de
participants

Si
participa
solament
la
branca,
l'agrupament
o
tot l'entorn

Branca.…1
Agrupament…..3
Entorn… 5

A soles participa la branca, 1 punt.

4º.-Durada

Quant dura el
projecte

-D'1 a 3 dies (acampades): 1 punt
-De 4 a 7 dies (campaments de pasqua o
nadal): 2 punts
-De 7 a 15 dies: (campament d'estiu): 3 punts
-De 15 dies a un trimestre: 4 punts
-D'un trimestre a mitja ronda: 5 punts
-Tota la ronda: 6 punts

Es van una setmana així que 2 punts.

5º.Perspectiva
de
continuïtat
sostinguda

Durant
quant
temps
es
desenvolupa
el
projecte

-Activitat puntual de la ronda: 0 punts
-Activitat que pot continuar durant la ronda :
3 punts
-Activitat que pot durar més enllà d'una ronda:
5 punts

És una activitat puntual de la ronda:
0 punts

-No co-financen gens i ens ho demanen tot a la
FEV: 0 punts
-L'agrupament no posa gens però hi ha una
altra subvenció que han aconseguit que posa
fins al 25%:1 punt
-L'agrupament no posa gens però hi ha una
altra subvenció que han aconseguit que posa
fins al 50%: 2 punts
-L'agrupament no posa gens però hi ha una
altra subvenció que han aconseguit que posa
fins al 75%:3 punts
-L'agrupament posa fins al 25% de finançament
del projecte: 4 punts
-L'agrupament posa fins al 25% de finançament
del projecte i té una altra subvenció que posa
un altre 25%: 4 punts
-L'agrupament posa entre el 25% i el 50% de
finançament del projecte: 5 punts

Al seu cas tenen la subvenció de la
diputació que els dóna el 30%
demanen a la FEV el 55% i la resta
ho posen ells: 4 punts

6º.-Equilibri
Valorem el
pressupostari finançament
projecte

codel
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-L'agrupament posa fins al 50% de finançament
del projecte i té una altra subvenció que posa
un altre 25%: 6 punts
-L'agrupament posa entre el 50% i el 60% de
finançament del projecte: 7 punts
-L'agrupament posa entre el 50% i el 60% de
finançament del projecte i té una altra
subvenció que posa un altre 25%: 8 punts
-L'agrupament posa entre el 60% i el 75% de
finançament del projecte: 9 punts
-L'agrupament posa entre el 60% i el 75% de
finançament del projecte i té una altra
subvenció que posa un altre 25%: 10 punts

7º.-Context
socioeconòmic de
l'agrupament
.

Criteri
que
puntuaria de l'1 al
5
segons
la
situació
socieconòmica
de
l'agrupament.

Els equips associatius realitzaran aquesta
valoració i s'actualitzarà anualment.

El seu agrupament està en
situació de 2 punts.

8º.Presentació
del project.

Valorem com es
preocupen
per
presentar
el
projecte per ferho atractiu i fàcil
perquè la gent ho
entenga
i
ho
vulga
conèixer
sobre el paper.

Puntuem de l'1 al 4:

Tenen 3 punts.

9º.Participació
a
espais
federatiusassociatius.

Ací per a baremar:
valorariem
consells
associatius i Consell
FEV.

Ací aplicaríem l'efecte
multiplicador:

10º.Priorització
de projectes
per
agrupament

En què prioritat
està el projecte
presentat per
l'agrupament
entre tots els
altres

Cadascun es multiplica per (1-0’priorització)
És a dir:
El primer es multiplica per 1-0,1, per 0,9

11º.-

Justificació

-Si segueixen el guió: +1 punt
-Si té entre 5 i 10 pàgines: +1 punt
-Es es llig còmodament (redacció, maquetació,
claredat, espaiat, etc.): +1 punt
-Es es envia amb més de 2 setmanes abans
d'acabar el termini: +1 punt

-No ha participat en res x 1
-Participació en un consell associatiu x1,1
-Participació en 2 consells associatius x 1,2
-Participació en 3 consells associatius x 1,3
-Participació en 1 consell associatiu i el consell
FEV x 1,3
-Participació en 2 consells associatius i el
consell FEV x 1,4
-Participació en 3 consells associatius i el
consell FEV x1,5

Han participat en 2 consells
associatius i al consell FEV,
multiplica per 1,4.

El seu agrupament ha presentat 2
projectes i est és el segon en
prioritat, multipliquem per 0,8

El segon es multiplica per 1-0,2, per 0,8
El tercer es multiplica per 1-0,3, per 0,7
Si l'agrupament a soles presenta un projecte es
multiplica x1

de En cas d'una justificació dolenta de
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No tenia projecte l'any passat, per la
qual cosa es queda igual.

Justificació
l'any anterior
de
l'any
anterior
12º.Tipus Que
tipus
de projecte
projecte es

Qualitat
pedagògica

la ronda anterior: fora de termini o
devolució de diners per no
gestionar bé la documentació en el
projecte multiplica per 2/3
de 1.- Beques (x4)
2.- Social (x3)
3.Activitats
(incloent
d'Internacional) (x2)
4.- Material/Locals (x1)

Criteri subjectiu

És un projecte d'activitats
multipliquem per 2

les

És un criteri subjectiu de cadascun que
puntuaria de l'1(mínima qualitat) al 10(màxima
qualitat).
Cadascun pot valorar-ho com desitge, però
com a pautes per a puntuar-ho es proposen:
-Valorar si els objectius del projecte són
educatius.
-Si els educadors de l'agrupament tenen
formació.
-SI les activitats del projecte tenen caire
educatiu o són sol jocs.
-Si els projectes de les branques majors de
l'agrupament són coherents (açò ens dóna una
visió educativa de quan fas projectes)
Cada projecte serà puntuat per dues persones
i es farà la mitjana. La puntuació es
multiplicarà pel total de punts.

-Qualitat pedagògica: un membre de
l'equip ha puntuat un 6 i un altre un
5 (van a fer activitats educatives i
de progressió personal-servei, però
també ho han centrat molt en
l'activitat física i paisajistica).
Té una mitjana de 5,5.
Multipliquem x5,5

Finalment té: (3+2+1+2+0+4+2+3)x1,4x0,8x1x2x5,5= 17 x 12,32 = 209,44
Multipliquem per 100 per a llevar decimals = 20944 punts.
En el cas hipotètic que s'hagen presentat 5 projectes:
Projecte 1: 20944 punts
Projecte 2: 35460 punts
Projecte 3: 16730 punts
Projecte 4: 65035 punts
Projecte 5: 25460 punts
Total de punts: 163629 entre els quals s'han de repartir 10.000 euros. És a dir,
a cada projecte li toca:
Projecte 1: 20944 x 10000/163629= 1.279,97 €
Projecte 2: 35460 x 10000/163629= 2.167,10 €
Projecte 3: 16730 x 10000/163629= 1.022,43 €
Projecte 4: 65035 x 10000/163629= 3.974,54 €
Projecte 5: 25460 x 10000/163629= 1.555,96 €
Òbviament en les subvencions de la FEV haurà més de 5 (de fet més de 20)
projectes i es podrà donar un màxim de 1000€ per projecte, però és perquè
visualment s'entenga el càlcul.
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