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COORDINACIÓ D’EQUIP

4
EDAT MÍNIMA

24

anys

EXPERIÈNCIA PRÈVIA
Haver participat anteriorment en l’equip que
coordinarà.
Un any d’experiència prèvia a nivell federatiu. .

DURADA

3

anys

FASE
D’INCORPORACIÓ

MISSIÓ

COORDINAR EL FUNCIONAMENT DE L’EQUIP.
FUNCIONS

ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

Vetlar pel compliment dels objectius i accions que el
projecte federatiu indique per a l’equip, així com qualsevol
altra acció que l’Equip Directiu li assigne.
Coordinar als voluntaris de l’equip.
Representar a l’equip en qualsevol moment i davant de
qualsevol persona.
Proposar, idear i realitzar ferramentes i accions per als
agrupaments escoltes.
Ser referent en la federació en la seua àrea temàtica.
Vetlar per atendre les necessitats específiques dels agrupaments escoltes o educadors referents a la seua àrea.

Coordinació d’Equips de l’Equip Directiu:
una vegada al trimestre.
Reunions d’equip: almenys una vegada al
mes.
Consell FEV, assemblees FEV i espais de trobada federativa: sempre que es convoquen.
AUTONOMIA DE DECISSIÓ

Respon davant de la coordinació d’equip de
l’equip directiu.

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRINCIPALS
Interés i/o experiència personal per l’àrea de
treball.
Accés diari a internet.
Habilitats de comunicació.
Disponibilitat.
Compromís.
Coneixement de l’estructura i funcionament
de la FEV.
Disponibilitat de mobilitat per la
C.Valenciana.
Coneixement del moviment escolta.
ACTITUDS ESSENCIALS:
Lideratge.
Motivació.
Visió global.
Proximitat i disponibilitat.
Creure en l’escoltisme.
Predisposició a aprendre.
Capacitat de diàleg.
Treball en equip.
Reflexiu i creatiu.
Participatiu.

HABILITATS I CONEIXEMENTS
SECUNDARIS
Valencià i castellà parlat i escrit.

ACTITUDS DESITJABLES:
Ordenat.
Iniciativa.
Negociació.
Capacitat d’innovar.
Projecció i inquietud.
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ACTITUDS CONTRADICTÒRIES:
Individualisme.
Immobilisme.
Inestabilitat.
Afany de protagonisme.
Busca exclusiva de l’èxit personal.
Sobrevaloració de la pròpia opinió.
Poc compromís.
Capacitat per a no estar localitzable.

programa d’adults
PERFILS DE VOLUNTARIAT EN EQUIPS FEDERATIUS

VOLUNTARI EN EQUIPS D’ACCIÓ

2
EDAT MÍNIMA

23
anys

EXPERIÈNCIA PRÈVIA
Experiència prèvia del menys 3 anys en agrupament escolta.

DURADA

3

anys

MISSIÓ

COL•LABORAR DE FORMA ACTIVA EN LA REALITZACIÓ DE LES DISTINTES
ACCIONS QUE DESENVOLUPE L’EQUIP EN QUÈ ES PARTICIPA.
FUNCIONS

ASSISTÈNCIA reunions/responsabiltats obligatories

Assistir a les reunions periòdiques dels equips en què es
participa.
Assumir i realitzar tasques específiques dins de l’equip.
Col•laborar en la posada en marxa del projecte vigent.
Aportar idees noves referents al projecte i funcionament
de l’equip.
Totes aquelles funcions relatives a l’equip en qüestió.

Reunions d’equip: almenys una vegada al
mes.
Assemblees FEV i espais de trobada federativa: sempre que es convoquen.

AUTONOMIA DE DECISSIÓ

Totes les decisions i accions han de passar
pel coordinador de l’equip en què participa.

HABILITATS, CONEIXEMENTS I ACTITUDS ESPECÍFIQUES

HABILITATS I CONEIXEMENTS PRINCIPALS
Interés personal per l’àrea de treball.
Accés diari a internet.
Habilitats de comunicació.
Disponibilitat.
Compromís.
Coneixement de l’estructura i funcionament
de la FEV.
Coneixement del moviment escolta.
ACTITUDS ESSENCIALS:
Motivació.
Visió global.
Proximitat i disponibilitat.
Creure en l’escoltisme.
Predisposició a aprendre.
Capacitat de diàleg.
Treball en equip.
Reflexiu.
Participatiu.

HABILITATS I CONEIXEMENTS
SECUNDARIS
Valencià i castellà parlat i escrit.

ACTITUDS DESITJABLES:
Ordenat.
Iniciativa.
Negociació.
Capacitat d’innovar.
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ACTITUDS CONTRADICTÒRIES:
Individualisme.
Immobilisme.
Inestabilitat.
Afany de protagonisme.
Busca exclusiva de l’èxit personal.
Sobrevaloració de la pròpia opinió.
Poc compromís.
Capacitat per a no estar localitzable .

