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Existeix un lloc on...
Aprenem jugant, descobrint i realitzant els nostres propis projectes.
Convivim amb altres persones i aprenem dels altres.
Dediquem el nostre temps lliure de forma diferent.
Gaudim de la naturalesa, la cuidem i la respectem.
Ens agrada explorar el món, superar nous reptes i recórrer nous camins.
Existeix un lloc on...
Promovem una ciutadania crítica i reflexiva, compromesa amb la societat.
Estem disposats a ajudar als altres sense esperar gens a canvi.
Busquem una societat més justa i solidària.
Treballem en equip.
El desenvolupament personal és la clau per al progrés col·lectiu.
Des de l’escoltisme, promovem:
Un espai obert i amb sentit,
Un projecte on totes les persones juguem un rol actiu
en la construcció d’una societat més justa i solidària,
Un lloc en el qual sentir-nos més feliços mentre
contribuïm a fer feliços als altres.

#UnaFormaDeVida

Qui som i què fem
La Federació d’Escoltisme Valencià és una
de les entitats juvenils més importants de
la Comunitat Valenciana. Actualment està
formada per més de 6.500 joves, repartits en
68 agrupaments escoltes per tota la geografia
valenciana. La FEV és membre de Scouts-MSC,
i com a tal està representada en la Federación
de Escultismo en España i en l’Organització
Mundial del Moviment Scout.

coneguen gent nova, gaudisquen del contacte
amb la naturalesa, reflexionen...i tot açò
mentre es treballa en una educació en valors
perquè cresquen com a persones íntegres.

Ens dediquem a l’educació en valors de xiquets
i joves mitjançant programes i activitats d’oci
educatiu i temps lliure. Tenim com a objectiu
oferir un temps lliure de qualitat, des del
qual proposem activitats perquè els nostres
xiquets, xiquetes i joves es divertisquen,

Creiem en l’educació en valors com un mitjà
per fer créixer a les persones i que en un
futur siguen ciutadans compromesos amb
el seu entorn i societat. Eduquem per a la
transformació i el canvi social.
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Som una entitat de voluntariat sense ànim
de lucre, formada per centenars d’educadors
que voluntàriament participen en l’educació
integral de milers de xiquets i joves.

És per açò que l’escoltisme és un mètode
educatiu i una proposta d’estil de vida.

La FEV enfoca el seu treball a través del seu
programa federatiu, denominat “Arrels” per
al període 2017-2022. El programa federatiu
desenvolupa totes les línies i àmbits de treball
de la federació, i sota ell s’arrepleguen tots
els projectes que es realitzen dins de la FEV,
mitjançant els seus diferents components:
equips de treball i agrupaments escoltes.
El disseny del programa federatiu sempre és participatiu, i horitzontal: Té en compte
els interessos i les necessitats dels xiquets, xiquetes i joves de la federació, partint de
les realitats particulars de cadascun dels agrupaments escoltes, i del seu àmbit local.
Mitjançant un procés obert i dinàmic es van arreplegar aportacions dels agrupaments
escoltes de la Comunitat Valenciana. A partir d’elles, es van formular els objectius que la
FEV vol aconseguir durant els pròxims 5 anys.

Quines àrees considerem prioritàries per treballar amb la infància i la joventut?
-

Educació en valors.
Educació emocional, social i afectiu-sexual.
Participació social.
Educació mediambiental.
Voluntariat com a mitjà de transformació social.
Promoció personal.
Oci inclusiu.

Les activitats que els agrupaments escoltes duen a terme es configuren dins
d’aquestes àrees de treball, i persegueixen complir diferents objectius dins de
cada àmbit.
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Els nostres principals programes i línies de treball:

PdJ Programa de Joves
L’equip d’Animació Pedagògica va desenvolupar l’any 2007 un programa educatiu, que pretén guiar la labor educativa dels
agrupaments escoltes des d’una perspectiva pedagògica: El Programa de Joves (PdJ).

Aquest programa és la concreció, en la FEV, del mètode escolta. Ha aconseguit aunar la metodologia seguida dins dels
agrupaments escoltes, sense restar autonomia a la labor dels agrupaments escoltes, que compten amb la seua pròpia
realitat particular. La Federació d’Escoltisme Valencià ofereix assessorament a l’hora de posar en pràctica aquesta
proposta educativa. El Programa de Joves està en contínua avaluació i revisió, atenent a les tendències educatives
actuals i als canvis de realitat que la societat experimenta contínuament.

El jove és:
Constructor i protagonista
del seu aprenentatge
Conscient del seu
procés educatiu
Conscient de la
realitat social
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La metodologia que proposa el mètode escolta es basa en una educació i creixement conscients.
La persona jove participa activament de la seua progressió personal, mitjançant el foment i
desenvolupament dels seus centres d’interés, al llarg de tota la seua etapa com a escolta. Els
voluntaris proporcionen ferramentes perquè els xiquets, xiquetes i joves puguen autogestionar
les seues activitats; i tenen un paper de guies i acompanyants en el procés.

Renovació de les publicacions educatives:
Enguany, la tasca principal d’Animació Pedagògica ha estat en la revisió de les propostes educatives per
a cada branca, amb la fi d’actualitzar-les a la realitat actual. Amb aquesta revisió, els agrupaments
escoltes podran aplicar la metodologia més avançada per al treball amb els xiquets, xiquetes i joves.
A més a més, es va organitzar la primera trobada de Companys de la Ruta, els joves que tenen entre
16 i 19 anys; amb l’objectiu d’intercanviar experiències educatives, de voluntariat i servei entre els
diferents agrupaments de la Comunitat Valenciana.
Els objectius i estratègies per a la renovació de les publicacions educatives ha vingut marcat per:

- Millorar la qualitat de la nostra metodologia i el seu aprenentatge.
- Adaptar la metodologia escolta a la nova realitat social.
- Fomentar la participació social dels joves.

Educació basada en:
Pedagogia del conflicte
i de les certeses
Educació de
la consciència

Vivència
comunitaria

Esquema:
acció-reflexió-acció

Pedagogia de la
indignació i de la
admiració

Aquest programa està
sempre adaptat a la
realitat social des
d’un projecte global
de transformació.

Pedagogia
cooperativa

Aprenentatge significatiu
i funcional
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PdA Programa d’Adults

El Programa d’Adults de la FEV (PdA) és una estratègia de voluntariat que pretén garantir la gestió
adequada de tots els voluntaris que participen en qualsevol espai de la FEV. La finalitat del PdA és
“Desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball dels voluntaris”, a través de 4 objectius:
Implicar als voluntaris en
un procés de creixement
personal de l’escoltisme

Fomentar el
desenvolupament dels
espais de participació
dels voluntaris

Dotar d’eines als
voluntaris per
desenvolupar de forma
òptima la seua labor

Promoure una gestió
adequada dels mitjans de la
FEV per cobrir les necessitats
dels voluntaris

En la FEV apostem fermament pel valor humà que ofereixen els voluntaris i que creiem que sense aquesta
aportació mai podríem aconseguir la nostra missió: educar per a la transformació social. Sense els educadors i comitès dels agrupaments, els coordinadors de comarca, els voluntaris dels equips d’acció, els
formadors de Lluerna i els equips directius, la FEV no podria desenvolupar la seua labor. Per açò, perquè
la FEV no existiria sense els seus voluntaris, és necessària una estratègia que definisca:
Com és el
voluntari
de la FEV

Quins són
els espais de
participació

Quins
perfils són
necessaris

Quines són
les fases del
voluntari

Quins són els
drets i deures
de tots els
voluntaris

Amb açò s’aconsegueix persones voluntàries més motivades, més implicades i amb un
compromís amb l’entitat molt més fort. Açó repercutirà directament en la pròpia
FEV, ja que, com hem dit, no podríem aconseguir la nostra missió si no existira
aquest capital humà, que són totes les persones voluntàries que dediquen
el seu temps i esforç al canvi social.
El desenvolupament propi del PdA s’ha estructurat sobre la base dels
quatre espais de voluntariat amb els quals explica la FEV:
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Els agrupaments escoltes
Els formadors i col·laboradors
de la nostra Escola de
Formació Lluerna

Els equips de voluntariat

Els equips directius
associatius i federatiu

CreEquip

El CreEquip (creixement i equip humà) ha elaborat una recopilació de diverses dinàmiques de treball en equip
per dur a terme en els diferents kraals dels agrupaments escoltes. Aquestes dinàmiques estan dividides en
quatre eixos fonamentals, que són les quatre dimensions de treball dins d’un equip: relacional, pedagògica,
de sentit i organitzativa.
A través d’aquestes quatre dimensions es poden treballar diferents aspectes relacionats amb el dia a dia
d’un equip de treball d’una manera concreta, per així poder adaptar-nos a les necessitats de cada Kraal
en un moment o etapa concreta. Aquestes dinàmiques pretenen donar resposta a algunes manques del
funcionament dels kraals, analitzar la situació actual d’aquests o simplement fomentar la cohesió entre
totes les persones que ho formen.
Són una eina útil i pràctica per millorar el creixement i promoció dels equips humans.
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Educació en Valors:
Si són els valors els que ens fan actuar i construir una
societat determinada, i com diu la Carta FEV, volem
optar per una “societat més justa i solidària”, hem de
procurar que els valors que afavoreixen la transformació
cap a aqueixa societat siguen els que conformen la
nostra consciència moral, i per tant, els que guien les
nostres accions.
Educar en valors és el mitjà més efectiu, més viable i
més durador amb el qual comptem per a contribuir a ixa transformació. L’escoltisme no desatén l’educació
cognitiva o la formació procedimental, simplement les posa al servei de l’educació en valors. Allò
paradigmàtic i diferencial de l’escoltisme és una proposta educativa basada en uns valors des dels quals el
jove actua, sent, reflexiona, viu...
Una proposta educativa des de, i per a la promoció d’uns determinats valors, una proposta educativa des
d’una forma d’entendre a l’ésser humà i a la societat. L’educació en uns valors concrets ha de ser nostra
principal tasca dins de l’escoltisme, ja que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement
la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes i
compromeses amb l’acció social i la vida en societat. Que els joves sàpien realitzar tècniques o adquirisquen
determinats continguts cognitiu-conceptuals, amb ser important, no és l’essencial.
Els valors en els quals vol educar la FEV es reflecteixen en la Carta FEV i en el model de persona de la FEV.
En últim terme i ja a un nivell operatiu, el Programa de Joves, a través dels objectius educatius de les
diferents línies educatives de cada relació, concreta i defineix els valors en els quals volem educar.
En l’actual presentació, els objectius educatius del Programa de Joves es distribueixen per valors: Diàleg,
compromís, llibertat, honestedat, espiritualitat, respecte, inquietud, justícia i austeritat.

Allò essencial, allò que està en la base de la proposta educativa dels escoltes,
és que els xiquets, xiquetes i joves es desenvolupen com a persones lliures,
respectuoses, compromeses, solidàries, plenes i felices.
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Equip Salut
L’equip d’Educació per a la Salut treballa per a difondre i promocionar hàbits de vida saludable.
Enguany, es va organitzar la Iª jornada de de Promoció de la Salut, una trobada formativa i
dinàmica que va reunir prop de 30 persones provinents d’agrupaments escoltes. La jornada va
contar amb xerrades de persones professionals de l’àmbit de la nutrició. La valoració final va
ser prou satisfactòria, motiu pel qual es donarà continuïtat a aquest tipus d’espai.
Els nostres voluntaris també han col·laborat amb altres entitats, donant xerrades de Nutrició,
Trastorns de l’Alimentació i Vida no Sedentària.
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Companys de Ruta
L’any 2017, es va crear la Taula de Joves de MSC, Moviment Scout Catòlic; un espai de joves
representants de cada federació. Per part de la Federació d’Escoltisme Valencià, a principis de 2018
es va realitzar el primer fòrum de companys de la FEV, amb la dinamització d’un dels formadors del
Consell de la Joventut. Aquest fòrum va treballar tres objectius:
- Elecció de la representant de joves de la FEV en MSC per portar la nostra veu a la Taula de
Joves de MSC.
- Conéixer com s’organitzen i funcionen altres entitats. Varem comptar amb la presència del
president de FAAVEM, Federació Valenciana d’Estudiants de la Comunitat Valenciana, i amb
la presidència de la Branca Rutes de Scouts Catòlics de Múrcia els quals ens van explicar la
seua forma de treballar en l’ambit de la participació social.
- Intercanviar projectes i experiències de la branca Companys.
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en la Comunitat Valenciana
La Llum de la Pau és una iniciativa de Scouts i Guies d’Àustria que, amb la col·laboració d’Escoltes
de diferents països d’Europa i altres continents, reparteixen la Llum de la Pau encesa cada any per
un xiquet o xiqueta austríac en la cova del Naixement de Jesús en Belén.
La distribució de la Llum de la Pau a tots els països participants es realitza des de Viena. Allí, unes
setmanes abans de Nadal, es reparteix la Llum a totes les delegacions assistents perquè la facen
arribar als seus respectius països amb un missatge de Paz, Amor i Esperanza, amb motiu de l’arribada
del Nadal.
Posteriorment, la llum arriba a Espanya, on es reparteix entre totes les delegacions de Scouts-MSC.
En aquesta ocasió, l’acte va ser l’15 de desembre de 2017 a Palència, on van assistir agrupaments de
la FEV per arreplegar-la i repartir la llum a Castelló, València i Alacant.
Una vegada arreplegada, la Llum de la pau es va portar a diferents punts per repartir-la i fer-la arribar a tots els llocs, desitjant d’aquesta manera un feliç nadal.
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Scouts de Castelló (SdC), va celebrar-ho
en la catedral de Castelló.
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Moviment Escolta de València (MEV), van
rebre la Llum en la parroquia de l’Olivar
d’Alaquas.
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Scouts de Alicante (SdA), va tenir lloc
en Capuchinos d’Alacant.

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE
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Sant Jordi és el patró dels escoltes. Tots els anys, amb motiu del dia de Sant Jordi, se
celebren al llarg del mes d’abril diferents trobades en les associacions que formen part de
la FEV, les quals són una oportunitat perquè els xiquets i joves dels 68 agrupaments escoltes
de la Federació es troben, compartisquen una jornada d’activitats, dinàmiques, i treballen
aspectes relacionats amb l’educació en valors, la cura del medi ambient, la participació
social i la construcció d’un món millor.
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Enguany, les jornades de Sant Jordi s’han celebrat de manera provincial. El Moviment Escolta
de València va celebrar-ho en Navalón el cap de setmana del 22 y 23 d’Abril, on més de
1.200 escoltes gaudiren d’aquesta celebració i a més de la celebració del 60 aniversari de
la fundació del MEV, una convivència on van col·laborar diferents entitats de La Canal de
Navarrés. D’altra banda, en Scouts de Alicante va tindre lloc en el Parc El Torrent de Sant
Vicent del Raspeig el dia 21 d’Abril, coincidint amb el seu Festival de la Cançó.
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El Festival de la Cançó
Escolta és una activitat
arrelada i ja tradicional en
l’agenda dels agrupaments
escoltes
de
tota
la
Comunitat Valenciana, que
se celebra anualment en
les tres províncies. Cada
agrupaments prepara una
cançó original que presenta
en el festival.
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Es promou que la cançó
estiga creada de forma
conjunta
entre
els
voluntaris, i els xiquets,
xiquetes i joves de cada
agrupament escolta. Les
temàtiques de les cançons
versen sobre la naturalesa,
la solidaritat, la tolerància,
la
multiculturalitat,
la
inclusió, el canvi social, etc.

Encara que el festival de
cançons és l’acte central
d’aquesta trobada, durant
els festivals s’organitzen
diferents tallers i activitats
per enfortir el coneixement
de tots els membres de la
FEV, teixir llaços d’unió
entre els xiquets, xiquetes i
joves que allí es troben.

Els campaments d’estiu són la culminació, per a
tots els agrupaments escoltes, del treball realitzat
durant tota la ronda. El projecte educatiu realitzat
amb els xiquets i joves en les reunions dels
dissabtes, i en les acampades de finalització de
setmana, trobades i eixides, finalitza amb un gran
campament, de dues setmanes de durada, al juliol
o agost. En aquests campaments els xavals tenen
l’oportunitat de posar en pràctica tot l’après durant
l’any, de conviure amb la resta de companys, gaudir
i cuidar de la naturalesa, viure durant una quinzena
solament amb allò necessari i de forma austera, i
gaudir d’unes vivències úniques i màgiques, que
difícilment s’obliden.
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Els campaments d’estiu, per tant, tenen tots els
ingredients per a ser espais educatius únics, amb
una gran capacitat de ser font d’aprenentatges,
vivències i emocions. Per açò, els diferents grups
scouts de la FEV organitzen cada any amb cura i
detall els seus campaments d’estiu, tenint en
compte els elements educatius, de seguretat i de
qualitat necessaris, i escollint el millor lloc per a
dur-los a terme.
En el mapa es pot observar a quins llocs han viatjat
de campament, enguany, els agrupaments escoltes
de la Federació.

19

Lluerna: Escola de Formació pròpia
La Formació dels educadors dels agrupaments escoltes és un aspecte fonamental per desenvolupar
la labor educativa de l’escoltisme amb qualitat. Per açò, la FEV compta amb una escola de formació
pròpia, la Escola Lluerna, que ofereix formació específica per als seus voluntaris. Lluerna és una escola
de referència pels continguts dels seus cursos formatius, i per l’estil amb el qual la imparteix, i per la
ideologia de transformació social que es transmet i comparteix en la formació.
Durant la ronda 2017-2018, i després d’un procés d’innovació de l’oferta formativa, la Escola Lluerna
ha realitzat els següents cursos de formació, amb una gran acceptació per part dels voluntaris de la
Federació:

Formació en animació juvenil
Curs de Monitor d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil
(MAT): Realitzat entre els mesos d’octubre de 2017 i gener
de 2018, en ell s’han format 30 persones voluntàries de la
FEV en metodologia de l’escoltisme, legislació i seguretat en
les activitats d’oci educatiu, educació en valors, vida en la
naturalesa, i recursos per a l’educació en la salut i la inclusió.

Curs de Director d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil
(DAT): Realitzat entre els mesos de febrer i maig de 2018, en ell
s’han format 23 persones voluntàries de la FEV en coordinació
d’activitats d’oci educatiu, projectes educatius d’educació
en valors, organització i gestió d’agrupaments escoltes i
campaments, cura i promoció del voluntariat, i comunicació i
difusió de les activitats educatives.
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En total, més de 200 persones han passat, durant la ronda 2017-2018,
pels cursos de formació de la Escola Lluerna.

Metodologia escolta
Cursos Específics de Metodologia de Branques:
En aquests cursos, vora 100 persones voluntàries
de la FEV han aprofundit en la metodologia de
l’escoltisme adaptada a cadascuna de les branques,
o grups d’edat, amb les quals es treballen en els
agrupaments escoltes.

Recursos educatius

Taller de Necessitats Educatives Especials en
educands i kraals: un taller impartit per part del
MEV, va tindre una assistència d’unes 30 persones
de 8 agrupaments diferents. En aquest taller els
educadores varen rebre eines i recursos per poder
respondre a totes les situacions de diversitat més
habituals

Gestió
Taller de Gestió: es tractaren temes com
l’organització bàsica dels agrupaments,
secretaria, campaments, subvencions,
comunicació i coeducació. Organitzat e
impartit pe’l Moviment Escolta de València.

Taller de DUROC: els tresorers dels

agrupaments van poder aprendre i compartir
experiències sobre la gestió del pressupost i
el funcionament del nou programa de gestió
econòmica. Organitzat e impartir pe’l MEV.

Formació per a campaments
Cursos de Manipulador
d’Aliments i Aigües

Cursos de Primers Auxilis

Aquests cursos, realitzats de forma territorialitzada, permeten
a educadors i persones de suport adquirir els coneixements i
titulació necessàries per a poder treballar amb aliments en els
campaments organitzats pels agrupaments escoltes.
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BROWSEA ISLAND CAMP
El campament de Brownsea és el primer campament scout del món, que el fundador de l’escoltisme
Robert Baden-Powell va organitzar de l’1 al 9 d’agost de 1907, a l’illa de Brownsea en la Badia de Poole.
Avui dia és una àrea de conservació silvestre, ja que l’illa té zones de bosc i erm i és hàbitat de gran
quantitat d’aus i fauna autòctona, que actualment pertany al National Trust. La major part és accessible
al públic. Un total de 18 joves va viatjar a Anglaterra per passar uns dies en el mateix campament.
Van estar:
AE Bitàcora (València)
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PIOCAM
Quatre anys després del primer PIOCAM 2014, aquest
estiu es va celebrar la segona edició, del 6 al 17
d’agost del 2018, a La Victòria (Mallorca).
El PIOCAM 2018 és una trobada de joves escoltes
entre 14 i 17 anys, organitzada per 4vents, amb la
col·laboració del Moviment Escolta i Guiatge de
Mallorca i Escoltes i Guies de Mallorca. Va ser un
esdeveniment únic que va reunir més de 400 joves
d’arreu del món, per compartir experiències, fer
noves amistats, descobrir altres cultures i conéixer
com es practica l’escoltisme a altres parts del món.
El lema del campament va ser ‘Dissoldre fronteres per
a crear llibertats’, drets i visions de futur comunes.
El nou món està ple de reptes i canvis que necessiten
solucions ràpides i conseqüents.
Van estar: A.E. Valldigna (Tavernes de la Valldigna) i
voluntaris de la FEV.
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Des de l’escoltisme volem transformar la societat, i som conscients que aquesta és una tasca col·lectiva. Per
això, des de la Federació d’Escoltisme Valencià ens impliquem i participem en diferents espais i organismes
per a traslladar la nostra opinió i col·laborar en la construcció d’un mon millor. La FEV està integrada dins de
diferents entitats i espais de participació:

Scouts MSC és el moviment d’educació en el temps lliure responsable de
l’escoltisme catòlic a Espanya. Des de la FEV participem en les assemblees i
comitès federals, on durant la ronda 2017-2018 s’ha elaborat el nou pla trienal
de MSC i es continua desenvolupant la política de persones adultes. La FEV
també participa, mitjançant una persona voluntària, en l’equip que desenvolupa
la proposta educativa d’escoltisme de MSC.

El Consell Valencià de la Joventut és l’organisme que representa a la joventut
valenciana organitzada i defensa els interessos de la joventut davant les
administracions públiques. La FEV és membre de ple dret d’aquest organisme, al qual
participem activament. Durant la ronda 2017-2018, la FEV continua formant part de
la Comissió Permanent d’aquest òrgan, i continuem participant al grup de treball
d’Educació No Formal, des del qual s’han elaborat propostes i posicionaments per al
futur Decret que regularà la formació en matèria d’animació juvenil i les activitats
d’oci educatiu, com ara les escoltes.

La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana és l’entitat que reuneix a les
associacions de voluntariat valencianes. En la ronda 2017-2018 hem continuat amb la
nostra assistència i participació als òrgans de decisió d’aquesta plataforma.

Projecte 4 Vents Escoltisme i Guiatge és un espai de col·laboració de la FEV junt amb
les associacions escoltes de Catalunya, Mallorca, Menorca i l’Alguer, amb l’objectiu
d’afavorir activitats conjuntes i posar en comú allò que ens uneix, i la nostra forma
de fer escoltisme. Durant la ronda 2017-2018 hem consolidat la nostra participació
en aquest projecte, incorporant-nos a l’entitat que dóna suport jurídic al projecte.
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Entitats d’educació
no formal

La FEV, a més, manté contacte fluid amb les entitats d’Educació No Formal
més rellevants de la Comunitat Valenciana, amb les quals treballa des de
l’espai del Consell Valencià de la Joventut. En la ronda 2017-2018, hem
assistit al dia de les Federacions de Centres Juvenils Don Bosco, i a la
trobada ‘2milypico’ organitzada per Juniors MD.

La Federació d’Escoltisme Valencià, seguint la filosofia de jugar un paper actiu en la societat, desenvolupa una
important tasca d’incidència política. Busquem una relació fluida amb les administracions públiques, per fer arribar
la important tasca voluntària que centenars d’educadores i educadors fan als agrupaments escoltes amb milers de
xiquetes i xiquets, així com implicar-nos en aquells aspectes que tenen un impacte directe amb la transformació
social que promovem.
Durant la ronda 2017-2018 hem de destacar les següents relacions amb les administracions públiques:

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT: En octubre de 2017 vam
mantindre una reunió amb Jesús Martí, Director de l’IVAJ, per tal
d’apropar la nostra memòria d’activitats així com plantejar una
millora de l’ús dels albergs de l’IVAJ per a formació en matèria
d’animació, i per plantejar la creació d’un portal web de zones
d’acampada i espais per a activitats juvenils.

DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL: Durant la ronda 2017-2018 s’ha
treballat amb aquesta Direcció General per millorar els terminis de
resolució de la concessió de les zones d’acampada PROP als agrupaments
escoltes i altres entitats d’oci educatiu. A més, s’ha avançat en la
possibilitat de crear un portal web que arreplegue les zones d’acampada
facilitant així la seua reserva i gestió. Aquest projecte es desenvoluparia
des del Consell Valencià de la Joventut.

DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ:
-En juliol de 2018 es va mantindre una reunió amb Federico Buyolo, Director General
de Cooperació, per a presentar el Sant Jordi Federatiu 2019, una activitat única que
reunirà a 2.000 escoltes i que té com a eix central els Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Des de la Direcció General s’ha donat suport al projecte.
-El 6 de juliol, vam participar, per invitació de la Direcció General, en les jornades
‘Educant per a la Sostenibilitat’, per tal d’exposar, en una mesa d’experiències, com
el mètode escolta i la nostra tasca educativa comporta, de manera intrínseca, una
aposta per la sostenibilitat i el respecte per la natura i el món que ens envolta.
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INGRESSOS 2017

Quota FEV (84.043,00€)
Subvenció IVAJ (36.774,72€)
Entitats Juvenils 2017

Subvenció IRPF (36.360,11€)
Subvenció IVAJ (36.292,67€)
Entitats Juvenils 2016

Subvenció Participació i Transparència (20.000,00€)
Subvenció Foment del Voluntariat (15.000,00€)
Escola Lluerna (9.780,75€)
Subvenció IVAJ (2.989,39€)
Escoles de Formació

Subvenció MSC (1.000,00€)
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TOTAL: 242.240,64 €

DESPESES 2017
Personal (69.909,74€)
Programa federatiu (42.234,97€)
Quotes (29.895,00€)
Escola Lluerna (21.313,73€)
Assegurances (13.352,57)
Serveis generals (13.144,75€)
Subvencions a agrupaments (10.000,00€)
Participació externa (2.419,04€)
Reunions estatuàries (2.362,85€)
Col·laboració amb FSSJ (2.004,00€)
1% projecte cooperació (1.869,85€)
Inversions (1.406,04€)
Publicacions (424,71€)

TOTAL: 210.337,25€
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a la Comunitat Valenciana
564 Companys
De 16 a 19 anys
1.155 Pioners
De 13 a 16 anys
1.585 Exploradors
De 10 a 13 anys
1.471 Llops
De 7 a 10 anys
311 Castors
De 5 a 7 anys
1.451 Responsables
De 19 endavant
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6.537

CONSTRUINT UN MÓN MILLOR

Els nombres de la FEV

30.480 FULARDS
+
25.568 CANÇONS

+

+

3.122 TENDES

de campanya muntades

+

2.450 RUTES

22.450 ACTIVITATS

+

1.270 CIMS

+

21.050 DANCES

+

920

GUITARRES

+

3.540

+

142

CAMPAMENTS

+

+

REUNIONS

conquistats

de cap de setmana

455.409
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DE VOLUNTARIAT

EQUIPS ASSOCIATIUS

PROGRAMA FEDERATIU ARRELS
2017 - 2022
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EQUIPS ESTRUCTURALS

EQUIPS D’ACCIÓ

EQUIPS DIRECTIUS

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓ

COORDINACIÓ
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COMUNICACIÓ

963.153.240
fev@scoutsfev.org
www.scoutsfev.org
Plaça Escoles Pies, 3 baix esquerra
46001 - Valencia

@scoutsFEV
Fotografia: Miguel Roldán (GS. Osyris)

