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NORMATIVA SOBRE EL FESTIVAL DE LA CANÇÓ MEV 
 

Títol preliminar 
 
 Aquesta normativa neix de la necessitat transmesa, pels agrupaments, 
al Consell General per tal de donar unes pautes que permeten el bon 
funcionament del festival de la cançó. D’elles es pretén que promoguen el 
consens per, així, gaudir tots d’aquesta activitat i facilitar el treball a 
l’agrupament organitzador. Van ser aprovades per majoria al Consell del 10 
de març de 2013, actualment estan vigents amb tot es poden treballar per 
millorar.  
 
Sobre l’activitat: 
 

1. El nom serà: YYè Festival de la Cançò Escolta 20XX / YYº Festival de la Canción Scout 

20XX 

2. El Festival es defineix com un dia de convivència per a tots els escoltes del MEV, on 

l’activitat principal serà el concurs de cançons. A elecció, l’agrupament organitzador 

podrà premiar també les activitats paral·leles. 

3. Participants: tots els agrupaments del MEV que porten o no porten cançó. 

4. No hi haurà denominació de 1r, 2n i 3r premi, sinó a la millor cançó. 

5. Proposta de premis: millor cançó, millor versió, solidària, natura, ecològica, etc. Es 

promourà la varietat en els premis.  

6. El jurat podrà declarar desert els premis que considere oportuns.  

7. Una cançó podrà optar a més d’un premi, menys quan tinga el premi a la millor cançó. 

Sobre les cançons: 
1. S’admetran tant cançons originals com versionades. 

2. Instruments: Es deixarà de fer referència a “instruments de campament”. Els 

agrupaments podran portar el que vulguen, atenent a les indicacions d’espai de 

l’agrupament organitzador i tenint en compte que sempre s’amplificaran amb 

micròfon, i no s’admetran instruments que calga endollar. Es recomana a l’agrupament 

organitzador una casella de instrumentació en la inscripció.  

3. Temàtica: S’admetran cançons de temàtica escolta, com per exemple: Natura, 

Solidaritat, Tolerància, Campaments, etc... 

4. Durada de les cançons: 5minuts 

Sobre el jurat 
1. La composició serà: 1 membre proposat pel MEV, 1 membre proposat per la FEV, 1 

membre proposat per la Fundació Sant Jordi i 2-4 membres a elecció de l’agrupament 

organitzador. 

2. 7membres com a màxim.  

3. No hi haurà pautes estipulades d’avaluació de les cançons. L’agrupament organitzador 

sí que podrà crear-les i donar-li-les al jurat, en cas de creure-ho oportú.  



 

Balmes, 17, 46001-València      ●       Tel: 96 315 32 40      ●      Fax: 96 315 32 42     ●      www.scoutsfev.org 

 
 
 

 

 

 

Sobre les TIC’S 
1. Es crearà una carpeta en la web del MEV de “”Documentació Festival” 

2. Aquesta contindrà documents de interès per a l’organitzador i per als participants: 

Fulles legals, normes, premis anteriors, models de inscripció, lletres de cançons, etc.  

3. Els agrupaments organitzadors hauran de remetre aquest material al MEV. 

4. El MEV haurà de posar aquest material a disposició de tot aquell qui ho resquerisca. 

 
Sobre el protocol i horari 

1. L’himne del MEV es cantarà amb els caps d’agrupament a l’escenari. 

2. La repetició, o no, de la cançó guanyadora serà elecció de l’agrupament organitzador, 

podrà preparar el comiat segons les seues necessitats. 

3. Missa: Caldrà que es cel·lebre. Es convidarà al consiliari del Mev a concelebrar-la amb 

el consiliari – rector de l’agrupament organitzador.  

4. L’agrupament organitzador vetllarà pel compliment de l’horari. 

5. En cas de retardar-se el concurs de cançons, es promourà que cap agrupament 

comence a dinar abans que haja acabat. 

6. El Festival és un dia de convivència entre xiquets i adults. Per tant, el Festival serà un 

lloc lliure de tabac, encara que siga a l’aire lliure. 

7. El material de difusió, siga quin siga el mitjà, ha de posar que organitza l’agrupament i 

el mev, perquè els agrupaments són el Mev i el Mev són els agrupaments. 

 
Sobre Activitats paral·leles: 

1. Proposem que es facen altres activitats a banda de les cançons: tallers, danses, obres 
de teatre, etc. Organitzades per l’agrupament organitzador o pels participants.  

2. Cal tindre en compte l’activitat principal és el concurs de cançons 
 
Sobre la venda: 

1. La decisió de deixar vendre, la tindrà l’agrupament organitzador (motius d’espai, per 

exemple), però sempre atenent a aquestes indicacions. 

2. L’agrupament organitzador acotarà l’espai. 

3. Els agrupaments que venen hauran de signar una fulla per eximir de responsabilitat a 

l’agrupament organitzadors en cas de no complir les normes. 

4. Comunicar a l’agrupament organitzador que es vendrà. 

5. Informar abans sobre la venda de menjar a l’agrupament organitzadors 

6. NO VENDA AMBULANT 

7. Cada agrupament es portarà la seua infraestructura. 

Disposicions finals: 
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La present normativa entrarà en vigor quan siga aprovada i serà vàlida en qualsevol de les dues 

llengües oficials del Moviment Escolta de València, es promourà que estiga accessible en els 

dos idiomes. 


