
A TORNALLOM és el 

programa federatiu, fet 

per tota la FEV i per a tota 

la FEV; un programa que 

abasta tots els projectes i 

accions que es realitzen 

dins de la FEV, des dels 

PEAs dels agrupaments 

fins a qualsevol projecte 

dels diversos equips de 

voluntaris, és una forma 

per la qual tots segueixen 

 

 

la mateixa línia de treball per assolir la missió de l’escoltisme. 
 

Se     OFEREIX, en primer lloc, un punt de partida per al PEA, aportant idees 

per a elaborar-ho (després cada agrupament ho adapta a les seues 

necessitats). D’altra banda, ens mostra totes les accions que realitzen 

els diferents equips de voluntaris, i per tant, tot allò que ens poden 

oferir, des de tallers de formació, fins a bases de dades de 

campaments, passant per l’elaboració d’un codi ètic i un Programa 

d’Adults. 

 

El Programa d’Adults 

(PdA) és l’estratègia que 

té la FEV respecte a tots 

els seus voluntaris, per a 

créixer i millorar tant   

 

És l’equip que 

representa als 

agrupaments de la 

diòcesi de Segorbe-

Castelló i 

s’encarrega de 

fomentar la 

convivència i la 

participació entre 

ells.  

OFEREIX recolzament 

directe en totes les 

àrees educatives i 

fomenta trobades 

formatives i de 

creixement per als 

kraals. 

És l’equip que 

representa als 

agrupaments de la 

diòcesi de València. En 

el MEV treballem per a 

coordinar l’acció 

educativa dels 

agrupaments i per a 

recolzar-los en el seu 

treball educatiu diari. 

Estem al servei de les 

necessitats dels 

agrupaments. 

OFEREIX cobrir 

necessitats de gestió 

per a que els 

agrupaments puguen 

tindre més temps per a 

dedicar-se a la tasca 

educativa. 

¡Estem per a ajudar-te! 

És l’equip que 

representa als 

agrupaments de la 

diòcesi d’Alacant i 

arriba a llocs de 

decisió que com 

agrupaments 

individuals no 

arribaríem. 

OFEREIX unificació I 

dinamització entre 

agrupaments i els 

seus xiquets per a 

poder compartir 

moments, 

experiències i 

intercanviar formes 

de fer escoltisme 

per a enriquir-lo. 

 

 en qualitat com en quantitat.  

Va adreçat tant a scouters dels agrupaments i comitès, com als 

voluntaris de la FEV, equips directius, formadors de Lluerna o 

voluntaris d’equips.  

 

OFEREIX una definició dels tipus de voluntariat, les seues fases, els 

perfils i condicions de voluntariat i també els processos a seguir per a 

ser voluntari en cada espai.  

Això permetrà a la FEV tindre clars i definits tots els aspectes referents 

als seus voluntaris per tindre un voluntariat de qualitat, motivat, 

equitatiu i que realment servisca per a educar als xiquets i xiquetes 

de la FEV. 

 

 

 

I a mi… 

Què 
m’ofereix la  

FEV? 

El Programa de Joves és una proposta pedagògica fonamentada i 

actualitzada per a educar en valors des de l’escoltisme. 

OFEREIX diverses publicacions per consultar la fonamentació 

pedagògica, la metodologia, les branques, realitzar el seguiment de 

la progressió personal dels membres de les branques i diverses eines 

per a desenvolupar la metodologia. 

presi.sdc@scoutsfev.org 

presi.mev@scoutsfev.org 

 

presi.sda@scoutsfev.org 
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BUSCA’NS!!      
 

www. Scoutsfev.org 

La Fundació Scout San Jordi naix amb  

L’objectiu de donar el recolzament  

necessari a l’escoltisme catòlic de la  

Comunitat Valenciana. Està formada  

per antics escoltes que volen continuar 

 amb el seu compromís a un altre nivell.     

                                                          fundacio@fundaciosantjordi.com 

OFEREIX recursos materials, humans, espais i recolzament social per al 

desenvolupament dels objectius de l’escoltisme actiu, entrega els Premis Sant 

Jordi, mantenen i consoliden el projecte Centre Scout Serra Calderona i 

afavoreixen i incentiven experiències dels escoltes valencians a l’estranger.  

També potencien la imatge de l’escoltisme en la societat i ajuda a la incorporació 

d’ antics escoltes als projectes de l’escoltisme valencià. 

 

4vents és un projecte de col·laboració entre la 

Federació d'Escoltisme Valencià, Moviment escolta i 

guiatge de Mallorca, Escoltes de Menorca, Minyons 

Escoltes i Guies de Catalunya i Escoltes de l'Alguer. 

OFEREIX Espais d’intercanvi entre agrupaments de diferents entitats 

(REBOMBORI), Trobades per branques, coordinadors, equips de formació, 

equips directius… Camps de treball, Formació oberta, Projectes en el marc 

comú, com per exemple, El camí o El cançoner. 

4vents@scoutsfev.org 



  Té la tasca de  

  promoure un sentiment  

  de pertinença a una regió  

  mitjançant la creació de recursos,    

  eines, activitats  

  relacionades amb l’entorn  

  cultural, les tradicions, 

  els costums, etc. 

 
  equip.cultural@scoutsfev.org 

   Aquest equip s’ocupa de la    

   creació de recursos i      

   eines relacionades amb els  

   hàbits alimentaris, socorrisme,  

   foment d’hàbits saludables o   

   altres aspectes relacionats  

   amb la salut. 

 

 
  equip.salut@scoutsfev.org 

És l’encarregat d’aconseguir que  

 els colectius desfavorits  

estiguen integrats  

als  agrupaments, mitjançant la  

creació de recursos  

i eines adaptades  

i de sensibilitzar als  

                    educadors. 

  Per a poder acompanyar als  

  joves en el  seu creixement 

  integral, és necessari estar  

  convençut del que es  

  transmet i deixar-se acompayar  

   un mateix. Darrere les  

  activitats escoltes, en el fons i en la  

   superfície de l’estil escolta, està l’Evangeli 

   OFEREIX:  - Ajudar, facilitar i posibilitar als    

   nostres animadors la seua vivència i  

   creixement personal com a cristians. 

                    - Facilitar i compartir eines   

    i recursos per a poder desenvolupar millor el 

   nostre escoltisme. equip.fe@scoutsfev.org 

 

  Treballa per la 

  sostenibilitat del nostre   

  entorn natural i per el  

  gaudi de la vida en la natura. 

 

Aquest equip s’encarrega  

de promocionar la política  

com sistema de participació 

ciutadana, mitjançant fòrums, 

debats, participació en  

Consells de Juventut… 

   S’encarrega de  

Realitzar activitats,  

recursos i eines 

 per a millorar la qualitat de vida 

on es necessite. 

És l’equip  

responsable d’informar  

i formar als agrupaments sobre 

les diferents activitats  

internacionals i gestionar  

les mateixes. 

                              És l’escola de formació de la FEV.  

Està dirigida pel Director, el qual es triat 

per l’Assemblea de l’Escola,  

composada per tots els  

formadors.                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                               

 

 

 

 

  

 

        S’encarrega de tots els aspectes  

         relacionats amb els adults, amb 

          l’objectiu principal de promoure 

                    un voluntariat de qualitat.  

                   Treballa per al creixement  

                          qualitatiu (creixement   

                          personal) i quantitatiu  

                   (creixement en número),  

                     tant a nivell dels agrupaments  

                                        com de la FEV. 

 
 

                                  OFEREIX als agrupaments i a la FEV una  

sèrie de recursos i eines per a 

treballar i millorar el seu nivell de creixement, publicacions de     

 promoció i creixement, material de captació, dinàmiques, 

curs ‘Dinàmiques de grup’, tallers, acompanyament del 

voluntariat, sessions de promoció de kraal. 

      creequip@scoutsfev.org 

 
 

                            L’equip d’Animació   

                        Pedagògica ofereix recursos als 

agrupaments sobre los  

Programes i projectes educatius  

que es desenvolupen a la FEV,  

igualment assesorament  

als kraals en eixe àmbit. 

 

 

                  OFEREIX  acompanyament i  

informació per a dubtes que puguen sorgir en 

l’aplicació dels programes educatius. 

 

 

                               

 

 

 

  

   És el personal que treballa per a facilitar la gestió dels  

   agrupaments escoltes, de les associacions i de la federació. 
  SdA, SdC, MEV y FEV OFEREIXEN ajuda amb qualsevol gestió   

   tècnica: assegurances, permisos, subvencions, certificats, zones 

  d’acampada, gestions de campaments d’estiu, cessió de  

   recursos… 

   L’Escola OFEREIX informació i gestió sobre los cursos de   

   formació que estan a disposició de tots els membres de la  

   FEV, tramitació de titulacions, etc." 

 

 
 

 

 

         

   SdC- sdc@scoutsfev.org 

   MEV- mev@scoutsfev.org 

   SdA- sda@scoutsfev.org 

   Lluerna – lluerna@scoutsfev.org 

   L’equip de relacions institucionals s’encarrega de  

    mantindre i tindre cura les relacions amb les entitats  

    amb les que es relaciona la FEV, i de representar a la  

    federació davant elles: MSC, CJCV, Fundació Sant  

    Jordi, Arquebisbat  de València, etc. 

    OFEREIX als agrupament informació sobre aquestes  

    entitats i sobre les relacions que mantenim  

    amb elles. 

 

                          

OFEREIX cursos de formació 

titulada i monogràfics sobre 

temes concrets dins de la seua 

formació contínua. 

 

 

  

 S’encarrega de difondre tot el que fa la FEV als seus 

membres, als mitjans de comunicació i a la societat. 

Pretén també donar veu als agrupaments i als membres 

de la federació. 

OFEREIX informació i actualitat de la FEV, espais per a 

que els membres de la FEV opinen, suggerisquen i 

proposen, apropa recursos, facilita espais per a que els 

agrupaments difonguen les seues notícies  

(la FEV opina de la FEV,  

ScoutPress, Facebook, web), etc. 

 

comunicacio@scoutsfev.org 

 

  Desenvolupa les tasques de gestió de la FEV relatives 

a temes econòmics, orgànics, documentals i 

procedimentals. 

 

OFEREIX als agrupaments escoltes i membres de la 

FEV qualsevol procés a nivell de gestió i administració 

i agilitzar-los a nivell federatiu. 

 

 

secretario@scoutsfev.org   

         tresoreria@scoutsfev.org 

direccio.lluerna@scoutsfev.org 

 

equip.pedagogic@scoutsfev.org 

 

     equip.heura@scoutsfev.org 

 

equip.mediambient@scoutsfev.org 

 
     equip.politica@scoutsfev.org 

 

equip.heura@scoutsfev.org 

 

equip.internacional@scoutsfev.org 

 

 

                          FEV 

            fev@scoutsfev.org 

   presidencia@scoutsfev.org 
   vicepresidencia@scoutsfev.org 


