
FEV | 53

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.
3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DURADA

COORDINAR EL FUNCIONAMENT GENERAL DE LA COMARCA.

Conéixer la realitat dels diferents agrupaments (xiquets i 
joves, educadors, comités…).
Potenciar l’esperit associatiu i federatiu.
Saber prendre decisions per si mateix en cas d’urgència.
Preparar l’orde del dia de les reunions de comarca.

Reunions equip comarcal: mensual. 
Consells de comarca: sempre que es convo-
quen. 
Assemblees de comarca: sempre que es 
convoquen.
Consells associatius: sempre que es convo-
quen.  
Assemblees associatives: sempre que es 
convoquen.

Les seues decisions han de ser aprovades i 
conegudes pel consell de comarca (coordi-
nadors d’agrupament dels diferents agrupa-
ments que conformen la comarca).

 MISSIÓ

 HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

 FUNCIONS  ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-
CIPALS
Conéixer el funcionament de la comarca, 
capacitat de lideratge.

HABILITATS I CONEIXEMENTS 
SECUNDARIS
Coneixements de l’escoltisme, informar-se de 
les diferents activitats tant associatives com 
federatives.

Treballador, constant, empàtic, 
comunicatiu.

Capacitat de lideratge, respectar les 
diferents opinions.

Egoista, mirar pels seus propis interes-
sos o els del seu agrupament.

 ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS:  ACTITUDS DESITJABLES:

FASE DE 
MADURESA.

3
COORDINACIÓ DE COMARCA

PERFILS DE VOLUNTARIAT EN EQUIPS COMARCALS



FEV | 54

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.
3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DURADA

PORTAR LA SECRETARIA DE LA COMARCA.

Mantindre informats tots els agrupaments dels canvis 
realitzats en la comarca
Informar/recordar les dates de reunions
Agafar acta en totes les assemblees/consells de la comar-
ca.

Reunions equip comarcal: mensual. 
Consells de comarca: sempre que es convo-
quen. 
Assemblees de comarca: sempre que es 
convoquen.

Les seues decisions han de ser comunicades 
al coordinador de comarca.

 MISSIÓ

 HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

 FUNCIONS  ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-
CIPALS
Conéixer el funcionament de la comarca, 
temps per a realitzar les funcions establides.

HABILITATS I CONEIXEMENTS 
SECUNDARIS
Coneixements de l’escoltisme, informar-se de 
les diferents activitats tant associatives com 
federatives.

Treballador, constant, empàtic, 
comunicatiu

Capacitat de lideratge, respectar les 
diferents opinions

Egoista, mirar pels seus propis interes-
sos o els del seu agrupament.

 ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS:  ACTITUDS DESITJABLES:

FASE DE 
DESENVOLUPAMENT

2
SECRETARIA DE COMARCA

PERFILS DE VOLUNTARIAT EN EQUIPS COMARCALS



FEV | 55

programa d’adults

Coordinador d’agrupament o coordinador de branca.
3 anys d’experiència prèvia en l’agrupament. 2-323

anys anys

EDAT MÍNIMA EXPERIÈNCIA PRÈVIA DURADA

VETLAR PEL BON ÚS DELS RECURSOS ECONÒMICS DE LA COMARCA.

Informar-se sobre subvencions a què la comarca puga 
optar.
Omplir les subvencions.
Fer bon ús dels recursos econòmics.
Informar el coordinador i al secretari de la comarca del 
posicionament dels comptes.
Portar registre dels ingressos de les activitats de comarca.

Reunions equip comarcal: mensual. 
Consells de comarca: sempre que es convo-
quen. 
Assemblees de comarca: sempre que es 
convoquen.

Les seues decisions han de ser comunicades 
al coordinador de comarca.

 MISSIÓ

 HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

 FUNCIONS  ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRIN-
CIPALS
Funcionament de comarca i nocions sobre la 
correcta gestió dels recursos econòmics.

HABILITATS I CONEIXEMENTS 
SECUNDARIS
Informació sobre les diferents subvencions a 
què es pot optar.

Auster, responsable, compromés, 
treballador.

Participatiu, amb idees per a utilitzar 
bé els recursos econòmics.

Malgastador, egoista, poc fiable.

 ACTITUDS CONTRADICTÒRIES: ACTITUDS ESSENCIALS:  ACTITUDS DESITJABLES:

FASE DE 
DESENVOLUPAMENT

2
TRESORERIA DE COMARCA

PERFILS DE VOLUNTARIAT EN EQUIPS COMARCALS


