


Dades principals
DATES:

6-7 d’abril de 2019

LLOC:

Per confirmar



Qué volem treballar: temàtica
LEMA:

Una Forma de Vida

FIL CONDUCTOR:

Els objectius de desenvolupament sostenible







Objectius

1. Reconèixer el moviment escolta en la seua globalitat, 
més enllà de la realitat local.

2. Treballar i reflexionar al voltant dels objectius de 
desenvolupament sostenible.

3. Visibilitzar al moviment escolta com a agent actiu en la 
promoció de la sostenibilitat del planeta.



Idees a tindre en compte per l’acompliment dels 
objectius.

● Facilitar l’assistència al màxim d’agrupaments possibles per visibilitzar la globalitat 
de l’escoltisme: informació prèvia, terminis d’inscripció raonables, quota reduïda, 
alta motivació prèvia…

● Dissenyar les activitats amb una gran base pedagògica, des d’un equip pedagògic 
creat per al Sant Jordi.

● Plantejar-se la possibilitat de desenvolupar materials pedagògics previs per treballar 
als agrupaments i fomentar la motivació prèvia.

● Fer un gran i potent acte d’obertura o cloenda, lligat al contingut pedagògic del Sant 
Jordi, per visibilitzar-nos com a moviment educatiu i responsable amb el planeta, 
apropant la nostra tasca a les administracions públiques.



Vols formar part d’aquest projecte?

Busquem persones amb inquietud amb el projecte, per formar 
part dels equips de voluntariat que dissenyaran el Sant Jordi FEV 
2019.
Hem pensat en 4 equips de voluntariat diferents, que requereixen 
de la vostra aportació: 

1. Equip Pedagògic
2. Equip Logístic
3. Equip Administració
4. Equip Comunicació.



Vols formar part d’aquest projecte?

Equip pedagògic:
● Dissenyarà les activitats generals i per branques del Sant Jordi.
● Dissenyarà, si ho veu factible, materials previs per treballar als 

agrupaments.
● Coordinarà les activitats: d’aquest equip haurien d’eixir les 

coordinacions de branca, i buscar les coordinacions de subcamps.
● D’entre les persones d’aquest equip eixirà una persona Responsable 

Pedagògica del Sant Jordi

Si tens inquietud per organitzar les activitats del Sant Jordi, si vols 
contribuir a donar a conèixer els ODS, aquest és el teu equip.



Vols formar part d’aquest projecte?

Equip logístic:
● S’encarregarà de l’organització espacial del Sant Jordi: repartiment 

de zones, mapeig...
● Dissenyarà l’organització logística: horaris, materials i recursos, actes 

i protocols.
● Coordinarà les tasques de les persones que s’oferisquen a ser Staff 

durant el Sant Jordi.

Si tens inquietud per ajudar en la logística del Sant Jordi, si vols 
contribuir a que l’activitat estiga ben organitzada, aquest és el teu 
equip.



Vols formar part d’aquest projecte?

Equip administració:
● S’encarregarà de la generació i organització de la documentació 

relativa al Sant Jordi: fitxes, normativa.
● Coordinarà les inscripcions i mantindrà el contacte amb els altres 

equips per a transmetre la informació rellevant.
● Portarà la gestió econòmica, buscant les millors opcions de materials, 

proveïdors i gestions per fer un Sant Jordi que siga capaç de complir 
amb les expectatives i motivacions d’una manera resposable, 
sostenible i austera.

Si tens inquietud per la gestió documental, si vols contribuir a que 
l’activitat siga possible i responsable, aquest és el teu equip.



Vols formar part d’aquest projecte?

Equip comunicació
● S’encarregarà de la comunicaciò prèvia del Sant Jordi.
● Realitzarà la comunicació in situ: fotografies, videos.
● Farà difusió prèvia, durant i posterior del Sant Jordi en Xarxes Socials.
● Haurà de portar el contacte previ i in situ amb la premsa, per aconseguir 

un bon impacte de l’activitats en els mitjans de comunicació.
● Dissenyarà la part institucional del Sant Jordi, ideant la recepció de les 

autoritats per aconseguir una bona acollida de les mateixes.

Si tens inquietud per la comunicació, si t’agrada la fotografia, si creus 
en la importància de donar a conèixer el que fem en l’escoltisme, 
aquest és el teu equip.



Vols formar part d’aquest projecte?

● Coordinació Sant Jordi
○ Equip Pedagògic

■ Coordinacions de branques
■ Coordinacions de subcamps

○ Equip Logístic
■ Staff

○ Equip Administració
○ Equip Comunicació

Tècnic Sant Jordi



Vols formar part d’aquest projecte?

● La inscripció a tots aquests equips ja està 
oberta en www.scoutsfev.org/santjordi

http://www.scoutsfev.org/santjordi


Proposta de calendari
20 MAIG 2018: Presentació del Sant Jordi. Crida per als diferents equips de voluntaris.

JUNY/AGOST 2018: Tancament del lloc. Primera reunió equip coordinació. Concreció de la 

línia de les activitats.

SETEMBRE/OCTUBRE 2018: Primeres reunions equips de voluntaris. Definició horari i 

activitats. Preparació de la logística i economia. Presentació SJ a les diferents AAPP.

OCTUBRE 2018: Presentació en Assemblea FEV de: lloc, calendari inscripcions, informacions.

NOVEMBRE/DESEMBRE 2018: Desenvolupament de les activitats. Preparació de la logística.

Procés de selecció i contractació tècnic. Obertura inscripcions, obertura inscripcions staff.

GENER/MARÇ 2019: Tancament de dossiers. Treball i explicació dels detalls del Sant Jordi al 

Consell FEV de febrer. Tancament inscripcions.

ABRIL 2019: 6 -7 abril: Sant Jordi.

ABRIL/MAIG 2019: Avaluació Sant Jordi. Presentació en l’Assemblea FEV de maig.


