Mèrit a Projectes i Activitats de
Qualitat Pedagògica. Ronda
2018/2019.
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
L’Equip General MEV presenta aquesta iniciativa que pretén incentivar
el desenvolupament d’activitats i projectes educatius que asseguren una
qualitat pedagògica dins dels agrupaments escoltes de l’associació. Així, seran
objecte de subvenció tots aquells projectes que busquen contribuir a la
formació de la joventut des de l’educació en l’oci i temps lliure, ajudant a
desenvolupar-se com a persones lliures, crítiques i responsables que troben el
sentit de la seua vida participant de forma activa en la construcció d’un món
més just.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI
S’incrementa el pressupost respecte al de l’any passat, passant de
1.000€ a 2.000€, els quals seran repartits, d’acord amb la baremació que
s’especifica més endavant, en cinc dotacions de 1.000€, 500€, 300€ i dos de
100€ respectivament, para als cinc projectes que l’Equip General del MEV
valore com a més concordes amb l’objectiu d’aquesta subvenció.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Podran ser objecte de subvenció tots aquells projectes o activitats
realitzats pels distints agrupaments escoltes que pertanyen al Moviment
Escolta de València. Perquè les sol·licituds siguen estimades, els agrupaments
deuran estar al corrent dels pagaments de quotes del MEV.
Un agrupament sols podrà presentar un únic projecte, a excepció que
no es presente projecte grupal i si ho facen branques diferents per a projectes
diferents (per exemple, llops i exploradors d’un agrupament poden presentar
projectes distints sempre que l’agrupament no haja presentat un conjunt, bé
per a tot l’agrupament o bé un que englobe a altres branques). Si es donés el
cas, ambdós projectes tenen que presentar-se a la vegada, en un mateix
correu electrònic, del cas contrari, sols es tindrà en compte el primer
projecte rebut.
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TERMINIS
Els projectes es presentaran dins del termini establert i es
desenvoluparan a la ronda solar 2018/2019, per tant, la remuneració serà
posterior a l’execució del projecte. No s’acceptaran projectes rebuts fora del
termini pautat i les dates no podran sofrir alteracions ni ajornaments.
- Termini de presentació de projectes: Des de la publicació oficial de
les bases a l’Assemblea General MEV fins al 13 de setembre de 2019.
- Adjudicacions: Assemblea General MEV de setembre.
- Termini de reclamacions: Durant els 7 dies posteriors a l’adjudicació.

FORMA DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
Els projectes deuran enviar-se al correu electrònic d’Animació
Pedagògica MEV (vice.pedagogica.mev@scoutsfev.org). Serà necessari que
s’adjunte la següent documentació per a procedir a la seua baremació:
- Annex I de coneixement i compromís per a complir amb l’establert
signat pel/per la cap d’agrupament.
- Projecte en format PDF.
- Avaluació del projecte en format Power Point o vídeo així com
cartelleria e imatges o vídeos relatius a l’execució del projecte.
- Còpia del Projecte Educatiu d’Agrupament.

INCOMPATIBILITATS
Si el projecte presentat és idèntic o molt similar al presentat en anys
anteriors pel mateix agrupament, quedarà desestimat.
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CRITERIS DE BAREMACIÓ
Es realitzarà una baremació que oscil·larà entre els 10 i els 120 punts,
atenent als següents aspectes:
Beneficiaris del projecte (de 5 a 15 punts):
- Alguna o algunes de les branques, però no la totalitat de l’agrupament: 5
punts
- Tot l’agrupament: 10 punts.
- A més del propi agrupament, persones o col·lectius de fora de
l’agrupament: 15 punts.
Durada del projecte (de 5 a 20 punts):
- Un únic dia (activitat concreta): 5 punts.
- D’un a cinc dies (acampades): 7 punts.
- De cinc a quinze dies (campaments d’estiu): 10 punts.
- Trimestral o quadrimestral: 15 punts.
- Anual (ronda completa): 20 punts.
Qualitat pedagògica del projecte (de 0 a 50 punts):
- Objectius del projecte coherents amb la metodologia escolta i amb el
Projecte Educatiu d’Agrupament: es valorarà de 0 a 10 punts.
- Repercussió social del projecte: es valorarà de 0 a 10 punts.
- Qualitat educativa i pedagògica del projecte: es valorarà de 0 a 30 punts.
Avaluació del projecte (de 0 a 15 punts):
- Adequació de l’avaluació al sentit i significat del projecte: es valorarà de
0 a 15 punts.
Presentació del projecte (de 0 a 10 punts):
- S’atorgaran de 0 a 10 punts en funció de la qualitat de la redacció i
presentació del projecte (índex paginat, apartats ben definits, redacció
clara, bona justificació dels ítems, presentació de cartelleria i imatges si
escau, etc.) També es valorarà la presentació de l’avaluació.
Participació en espacios associatius (de 0 a 10 punts):
- Assistència als Consells i Assemblees del MEV durant la ronda en la que es
desenvolupa el projecte: es valorarà de 0 a 5 punts.
- Participació en activitats com Sant Jordi, Llum de la Pau o Festival de la
Cançó, així com els diferents tallers formatius que el MEV organitza durant
la ronda en la qual es duu a terme el projecte: es valorarà de 0 a 5 punts.
Una vegada executats els criteris de baremació, s’ordenaran els
projectes per puntuació aconseguida, els cinc amb major puntuació seran els
que reben la quantia econòmica detallada anteriorment (1.000€, 500€, 300€,
100€ i 100€ respectivament).
En cas d’empat en les primeres posicions, es tornaran a revisar els
apartats de baremació “Qualitat pedagògica del projecte” i “Avaluació del
projecte”, que seran reconsiderats per cada membre de l’equip de forma
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individual (sense perjudicar mai la puntuació obtinguda inicialment,
únicament com a sistema per a desempatar).

NOTA: La puntuació mínima per a poder optar a la dotació serà
de 60 punts, per tant, en cas què no hi haja un mínim de cinc
projectes que arriben a aquest mínim, el MEV es reserva el
dret de deixar deserta alguna de les cinc dotacions.
----------------------------------

PROPOSTA D’ÍNDEX DEL PROJECTE
1. Dades de l’agrupament (nom, localització, nom del/de la cap
d’agrupament, nombre de persones associades per branca
diferenciant educadores/rs i educandes/ds, així com la branca o
branques destinatàries del projecte en cas de no ser tot
l’agrupament).
2. Justificació i resum del projecte.
3. Anàlisi de la realitat en què es basa el projecte.
4. Objectius del projecte.
5. Calendarització.
6. Desenvolupament del projecte.
7. Recursos (materials, humans i espacials).
8. Desglossament de les despeses del projecte.
9. Criteris d’avaluació i avaluació
Aquest guió és únicament una proposta per als agrupaments a l’hora
de començar amb el desenvolupament del projecte, en cap cas és
l’únic guió que es pot utilitzar, encara que si considerem que són els
aspectes més bàsics que ha de contindre un projecte.
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