
- Realitzar un ús adequat de la 
informació, la tecnologia, i les xarxes 
socials.
- Vivenciar l'escoltisme com a estil de 
vida que promou la vida saludable i 
goig de la natura.
- Participar en la vida colectiva i social 
des d'una perspectiva crítica, inclusiva i 
transformadora.
- Adquirir habilitats socials, afectives i 
emocionals.

ANIMACIÓ PEDAGÒGICA

COMUNITAT EDUCATIVA
- Formar-se i millorar contínuament per a 
desenvolupar la tasca educativa.
- Prendre consciència de l'estructura 
federativa que ens dona suport.
- Compartir les experiències i emocions 
en el treball col·lectiu.
- Clarificar el nostre rol com a models de 
persona.

PARTICIPACIÓ I ENTORN
- Participar activament en el nostre 
entorn pròxim.
- Trobar nous espais i dimensions en les 
que implicar-nos.
- Promoure el canvi social en aquells 
espais que ens envolten.
- Millorar la participació i coordinació 
interna.

GESTIÓ
- Realitzar una adequada gestió de la 
informació.
- Desenvolupar una gestió coherent i 
ètica.
- Distribuir les tasques de manera 
eficient.
- Comunicar i difondre la nostra tasca 
com a moviment.

LÍNIES DE 
TREBALL

ÀMBITS DE 
TREBALL

EQUIPS 
ASSOCIATIUS:

EQUIPS 
ESTRUCTURALS:

EQUIPS 
D'ACCIÓ: 

EQUIPS 
DIRECTIUS:

Foment de l'educació 
emocional, social i 

afectivo-sexual

Treball sobre l'ús 
responsable de les

 TIC i XX.SS.

Promoció de la 
inclusió i el respecte

Potenciació de 
l'essència de 
l'escoltisme

Treball de l'esperit 
crític i la gestió 
de la informació

Descobriment de 
models de persona 
que promouen el 

canvi social

Educació en la 
participació com a eina 
de qualitat democràtica

Foment d'eines i recursos 
per a l'Educació en la Fe

Consolidació de 
l'itinerati formatiu de 

l'Escola Lluerna

Reforç de l'educació 
en valors

Seguiment i 
Acompanyament als 

kraals

Generació de pautes 
per treballar els valors 

evangèlics

Elaboració d'un catàleg 
de formació contínua 

en l'Escola

Creació de campanyes i 
eines de captació 

d'educadors
Desenvolupament de 

les eines del PdA

Visibilització del COVOL i 
la seua funció

Generació de recursos 
per a la captació de 

xiquets i joves

Foment de la innovació 
en les activitats

Revisió i actualització 
del PdJ

Foment del servei en 
l'entorn de 

totes les branques

Creació d'eines per 
treballar els centres 

d'interés

Difusió i formació al 
voltant de les eines 

pedagògiques existents
Foment de la 
participació i 

interrelació dels 
companys de ruta

Promoció del servei en 
l'entorn pròxim

Promoció d'activitats 
locals i associatives

Impuls del rol del 
responsable 
pedagògic

Foment de la 
innovació en les 

activitats

Suport als 
educadors

Apropament de la FEV 
als agrupaments

Apropament dels 
equips associatius 

als kraals

Dotació de sentit 
d'assemblees i 

consells

Incidència en el 
caràcter voluntari del 

moviment

Realització d'activitats 
en l'entorn

Participació en 
diferents fòrums i 
espais educatius

Contacte amb altres 
entitats educatives

Gestió de la 
informació per 
sintetitzar-la

Difusió d'activitats i 
projectes socials

Gestió eficient, 
responsable i 

coherent dels recursos

Coneixement dels 
diferents espais i 

equips associatius i 
federatius

Obertura de les 
accions dels equips a 

voluntariat extern

Creació d'eines de 
promoció de 

voluntariat extern
Territorialització dels 

Equips d'Acció

Foment de la 
implicació en Consells 

de la Joventut

Obertura dels equips 
d'acció als educadors

Visibilització dels 
equips d'acció

Foment de de la 
trobada Aunant 

Voluntats

Desenvolupament de 
taules específiques 

per a educadors

Promoció de la 
perspectiva educativa 

en les activitats. Foment dels hàbits 
saludables i l'educació 

afectiva-sexual

Promoció de la 
participació en accions 

socials vertebrades Facilitació i difusió de 
les eines disponibles 

en la FEV

Promoció d'activitats 
federatives, nacionals 

i internacionals
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Promoció de la participació de tothom 
en celebracions i eucaristíes

Manteniment i millora 
de les relacions amb 

l´administració

Recuperació i 
consolidació de la 
revista Scout Press

Treball actiu 
amb la FSSJ.

Realització de convenis 
amb altres entitats

Participació activa al 
CJCV, Platf. Voluntariat, 

MSC, 4 vents, etc.

Desenvolupament de 
campanyes de 

comunicació sobre 
l'escoltisme a la CV.

Elaboració de mecanismes per a millorar 
la participació interna

Revisió i difusió 
del codi ètic

Suport a la tasca dels 
equips associatius

Treball amb una opció 
bancària ètica

Territorialització del 
material de la FEV

Millora del CUDÚ per a 
desenvolupar tot el seu 

potencial

Optimització de la 
comunicació d'informació

Revisió i millora de les eines i 
mecanismes de comunicació

Foment de la 
participació en espais 
de decisió federatius

Facilitació d'espais 
virtuals per a compartir 

recursos

Contacte amb els 
agrupaments

Creació d'un fil 
conductor de consells i 

assemblees

Generació de mecanismes de foment i reconeixement 
del voluntariat

Desenvolupament 
d'activitats a l'entorn

Foment d'activitats 
culturals

Promoció d´activitats 
mediambientals 

Participació en els 
organismes 

del seu àmbit

Foment de la participació als equips d'acció

Creació de recursos per 
treballar la 

sostenibilitat

Formació per als 
comités d'agrupament

Integració de 
continguts de gestió 

sostenible en la 
formació de l'Escola

Formació específica 
de gestió

Visibilització de dates litúrgiques

Coordinació de 
competències

Acompanyament dels 
agrupaments amb 
dificultats de local

Coordinació de la 
comunicació

Unificació d'assumptes 
fiscals i comptables

Apropament de l'ús del CUDU als agrupaments

Coneixement i aplicació 
del PdA al Kraal

Recerca de recursos i 
suport per treballar 

l'espiritualitat

Impuls de nous càrregs 
al kraal

Participació  en 
l'associació i la 

federació

Treball sobre les etapes 
al kraal i els procesos 

de relleu

Establiment de 
plans de formació i 
reciclatge al kraal

Potenciació d'experiències de creixement 
personal i espiritual

Realització d'activitats i jornades 
en el medi natural

Participació en la vida 
de l'entitat 

patrocinadora i de 
l'associació 

Descobriment 
d'entitats socials a 

l'entorn pròxim

Implicació en els espais de joventut 
del barri o localitat

Establiment d'un espai 
de coordinació entre 

els equips

Definició de línies 
de treball dels 
equips d'acció

Calendarització dels díes mundials 
específics per a treballar-los.

PROPOSTA

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓ COORDINACIÓ

COMUNICACIÓ I 
IMAGE

AGRUPAMENTS 
ESCOLTES


