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No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o genereu obres derivades, podeu distribuir l’obra generada
amb una llincencia idèntica a aquesta.

Quan reutilitzeu o distribuïu l’obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència d l’obra. Alguns d’aquestes
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Existeix un lloc on...
Aprenem jugant, descobrint i realitzant els nostres propis projectes.
Convivim amb altres persones i aprenem d’elles.
Dediquem el nostre temps lliure de forma diferent.
Gaudim de la natura, la cuidem i la respectem.
Ens agrada explorar el món, superar nous reptes i recórrer nous camins.
Juguem un rol actiu en la construcció d’una societat més justa
i solidària amb tot allò que ens envolta.
Una societat en la qual puguem sentir-nos millor fent felices a les altres persones.
Tenim un paper fonamental en la transformació social, treballant en equip.
Som persones crítiques, reflexives i creatives,
amb una gran capacitat per sentir, indignar-se i donar valor als xicotets detalls de la vida.
Busquem i estem educades per a la pau i per a la convivència.
Volem un lloc on es promoga el diàleg i la resolució de conflictes,
sempre des de la negociació, la cooperació i la no-competència.
Som persones austeres,
amb una visió global del món des de criteris de sostenibilitat i equilibri mediambiental.
Aquesta és la NOSTRA FORMA DE VIDA,
la que volem que s’escolte a tots els racons del planeta.

#UnaFormaDeVida

Qui som i què fem
La Federació d’Escoltisme Valencià és una
de les entitats juvenils més importants de
la Comunitat Valenciana. Actualment està
formada per més de 6.500 joves, repartits en 67
grups scouts per tota la geografia valenciana.
La FEV és membre de Scouts-MSC, i, com a
tal, està representada en la Federación de
Escultismo en España i en l’Organització
Mundial del Moviment Scout.
Ens dediquem a l’educació en valors de
xiquets, xiquetes i joves mitjançant programes
i activitats d’oci educatiu i temps lliure.
Tenim com a objectiu oferir un temps lliure
de qualitat, des del qual proposem activitats
perquè els nostres xiquets, xiquetes i joves es
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divertisquen, coneguen gent nova, gaudisquen
del contacte amb la natura, reflexionen...i
tot açò mentre es treballa en una educació
en valors perquè cresquen com a persones
íntegres.
Som una entitat de voluntariat sense ànim
de lucre, formada per centenars de persones
educadores que voluntàriament participen en
l’educació integral.
Creiem en l’educació en valors com un mitjà
per fer créixer a les persones i que en un
futur siguen una ciutadania compromesa amb
el seu entorn i societat. Eduquem per a la
transformació i el canvi social.

És per açò que l’escoltisme és un mètode
educatiu i una proposta d’estil de vida.

La FEV enfoca el seu treball a través del seu
programa federatiu, denominat “Arrels” per
al període 2017-2022. El programa federatiu
desenvolupa totes les línies i àmbits de
treball de la federació i, sota ell, s’agrupen
els projectes que es realitzen dins la FEV,
mitjançant els seus diferents components:
equips de treball i agrupaments escoltes.
El disseny del programa federatiu sempre és participatiu i horitzontal: té en compte
els interessos i les necessitats dels xiquets, xiquetes i joves de la federació, partint de
les realitats particulars de cadascun dels agrupaments escoltes i del seu àmbit local.
Mitjançant un procés obert i dinàmic es van recollir aportacions dels agrupaments escoltes
de la Comunitat Valenciana. A partir d’elles, es van formular els objectius que la FEV vol
aconseguir durant els pròxims 5 anys.

Quines àrees considerem prioritàries per treballar amb la infància i la joventut?
-

Educació en valors.
Educació emocional, social i afectiu-sexual.
Participació social.
Educació mediambiental.
Voluntariat com a mitjà de transformació social.
Promoció personal.
Oci inclusiu.

Les activitats que els agrupaments escoltes duen a terme es configuren dins
d’aquestes àrees de treball i la seua finalitat és aconseguir diferents objectius
dins de cada àmbit.
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Els nostres principals programes i línies de treball:

PdJ Programa de Joves

L’equip d’Animació Pedagògica va desenvolupar l’any 2007 un programa educatiu que pretén guiar la tasca educativa dels
agrupaments escoltes des d’una perspectiva pedagògica: El Programa de Joves (PdJ).

Aquest programa és la concreció, en la FEV, del mètode escolta. Ha aconseguit conjugar la metodologia seguida dins dels
agrupaments escoltes, sense restar autonomia a la tasca dels agrupaments escoltes, que compten amb la seua pròpia
realitat particular. La Federació d’Escoltisme Valencià ofereix assessorament a l’hora de posar en pràctica aquesta
proposta educativa. El Programa de Joves està en contínua avaluació i revisió, atenent les tendències educatives actuals
i els canvis de realitat que la societat experimenta contínuament.

Una persona
jove és:
Constructora i protagonista
del seu aprenentatge
Conscient del seu
procés educatiu
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La metodologia que proposa el mètode escolta es basa en una educació i creixement conscients.
La persona jove participa activament de la seua progressió personal, mitjançant el foment
i desenvolupament dels seus centres d’interés, al llarg de tota la seua etapa com escolta.
Les persones voluntàries proporcionen ferramentes perquè xiquets, xiquetes i joves puguen
autogestionar les seues activitats. Tenen un paper de guia i acompanyament en el procés.

Renovació de les publicacions educatives:
Enguany, la tasca principal d’Animació Pedagògica ha sigut seguir revisant, actualitzant i traduïnt les
propostes educatives per a cada branca, amb la finalitat d’actualitzar-les a la realitat actual. Amb
aquesta revisió, els agrupaments escoltes podran aplicar la metodologia més avançada per al treball
amb els xiquets, les xiquetes i les persones joves joves.
A més a més, es va organitzar la segona trobada de Companys de la Ruta, les persones joves que tenen
entre 16 i 19 anys, amb l’objectiu d’intercanviar experiències educatives, de voluntariat i servei entre
els diferents agrupaments de la Comunitat Valenciana.
Els objectius i estratègies per a la renovació de les publicacions educatives ha vingut marcades per:
- Millorar la qualitat de la nostra metodologia i el seu aprenentatge.
- Adaptar la metodologia escolta a la nova realitat social.
- Fomentar la participació social de les persones joves.

Educació basada en:
Pedagogia del conflicte
i de les certeses
Educació de
la consciència

Vivència
comunitaria

Esquema:
acció-reflexió-acció

Pedagogia del onflicte i
de les certeses

Aquest programa està
sempre adaptat a la
realitat social des
d’un projecte global
de transformació.

Pedagogia
cooperativa

Aprenentatge significatiu
i funcional
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PdA Programa d’Adults

El Programa d’Adults de la FEV (PdA) és una estratègia de voluntariat que pretén garantir la gestió
adequada de totes les persones voluntàries que participen en qualsevol espai de la FEV. La finalitat del PdA
és “Desenvolupar un escoltisme de qualitat mitjançant el treball de les persones voluntàries”, a través de
4 objectius:
Implicar a les persones
voluntàries en un procés
de creixement personal de
l’escoltisme

Fomentar el
desenvolupament dels
espais de participació
de les persones
voluntàries

Promoure una gestió
adequada dels
mitjans de la FEV per
cobrir les necessitats
de les persones
voluntàries

Dotar d’eines per
desenvolupar de forma
òptima la seua tasca

En la FEV apostem fermament pel valor humà que ofereixen les persones voluntàries, sense les quals mai
podríem aconseguir la nostra missió: educar per a la transformació social. Sense els educadors, educadores
i els comitès dels agrupaments, la coordinació de comarca, els equips d’acció, les persones formadores
de Lluerna i els equips directius, la FEV no podria desenvolupar la seua labor. Per açò, perquè la FEV no
existiria sense les persones voluntàries, és necessària una estratègia que definisca:
Com és el
voluntariat
de la FEV

Quins són
els espais de
participació

Quins
perfils són
necessaris

Quines són les
fases de la persona voluntària

Quins són els
drets i deures
de totes les
persones
voluntàries

Amb açò s’aconsegueix persones voluntàries més motivades, més implicades i
amb un compromís amb l’entitat molt més fort, uns factors que repercutiran
directament en la pròpia FEV.
El desenvolupament propi del PdA s’ha estructurat sobre la base dels
quatre espais de voluntariat amb els quals s’explica la FEV:
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Els agrupaments escoltes

Els equips de voluntariat

Les persones formadores i
col·laboradores
de la nostra Escola de
Formació Lluerna

Els equips directius
associatius i federatiu

CreEquip

El CreEquip (creixement i equip humà) ha elaborat una recopilació de diverses dinàmiques de treball en equip
per dur a terme en els diferents kraals dels agrupaments escoltes. Aquestes dinàmiques estan dividides en
quatre eixos fonamentals, que són les quatre dimensions de treball dins d’un equip: relacional, pedagògica,
de sentit i organitzativa.
A través d’aquestes quatre dimensions es poden treballar diferents aspectes relacionats amb el dia a dia d’un
equip de treball d’una manera determinada, per així poder adaptar-nos a les necessitats de cada Kraal en un
moment o etapa concreta. En esta ronda, a més, ha tingut lloc la primera trobada formativa per a persones
dinamitzadores del kraal a Benlloc, on més de 20 persones es van reunir per treballar alguns aspectes
relacionats amb la figura de la persona dinamitzadora dins del kraal.
Per tal de traslladar aquestes eines i altres als kraals, enguany va tindre lloc la primera trobada
formativa per a dinamitzadores del kraal a Benlloc, on més de 20 educadores de les tres associacions
es van reunir per treballar alguns aspectes relacionats amb la figura de la persona dinamitzadora.
Vam compartir una jornada d’experiències, dinàmiques i recursos que afavoreixen i faciliten els
procesos dins de la vida d’un kraal.
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Educació en Valors:
Si són els valors els que ens fan actuar i construir una societat
determinada, i com diu la Carta FEV, volem optar per una
“societat més justa i solidària”, hem de procurar que els valors
que afavoreixen la transformació cap a eixa societat siguen els que
conformen la nostra consciència moral, i per tant, els que guien les
nostres accions.
Educar en valors és el mitjà més efectiu, més viable i més durador
amb el qual comptem per a contribuir a eixa transformació.
L’escoltisme no desatén l’educació cognitiva o la formació procedimental, simplement les posa al servei
de l’educació en valors. Allò paradigmàtic i diferencial de l’escoltisme és una proposta educativa basada
en uns valors des dels quals la persona jove actua, sent, reflexiona, viu...
Una proposta educativa des de, i per a la promoció d’uns determinats valors, una proposta educativa des
d’una forma d’entendre a l’ésser humà i a la societat. L’educació en uns valors concrets ha de ser la nostra
principal tasca dins de l’escoltisme, ja que l’educació en ells possibilita, facilita i afavoreix enormement
la conquesta de l’autonomia personal, clau per al desenvolupament de personalitats crítiques, profundes
i compromeses amb l’acció social i la vida en societat. Que les persones joves sàpien realitzar tècniques o
adquirisquen determinats continguts cognitiu-conceptuals, amb ser important, no és l’essencial.
Els valors en els quals vol educar la FEV es reflecteixen en la Carta FEV i en el model de persona de la FEV.
En últim terme i ja a un nivell operatiu, el Programa de Joves, a través dels objectius educatius de les
diferents línies educatives de cada relació, concreta i defineix els valors en els quals volem educar.
En l’actual presentació, els objectius educatius del Programa de Joves es distribueixen per valors: diàleg,
compromís, llibertat, honestedat, espiritualitat, respecte, inquietud, justícia i austeritat.

Allò essencial, allò que està en la base de la proposta educativa dels escoltes,
és que els xiquets, xiquetes i joves es desenvolupen com a persones lliures,
respectuoses, compromeses, solidàries, plenes i felices.
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Companys de Ruta
L’any 2017 es va crear la Taula de Joves de MSC, Moviment Scout Catòlic, un espai de persones joves
representants de cada federació. Per part de la Federació d’Escoltisme Valencià, a principis de
2018 es va realitzar el primer fòrum de companys i companyes de la FEV, on es va elegir a Lis, la
representant de joves de la FEV en MSC per dur la nostra veu a la Taula de Joves de MSC.
Este any 2019 també s’ha realitzat el segon fòrum ruta, on les persones assistents van poder
conèix, de primera mà, els projectes internacionals en què poden participar. També es va
realitzar un taller sobre com programar un projecte i quines són les seues fases. Els companys
i les companyes van treballar en les activitats que volien realitzar en el Sant Jordi FEV 2019.
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a la Comunitat Valenciana
La Llum de la Pau és una iniciativa de Scouts i Guies d’Àustria que, amb la col·laboració d’Escoltes
de diferents païssos d’Europa i altres continents, reparteixen la Llum de la Pau encesa cada any per
un xiquet o xiqueta austríac en la cova del Naixement de Jesús a Belem.
La distribució de la Llum de la Pau a tots els païssos participants es realitza des de Viena. Allí, unes
setmanes abans de Nadal, es reparteix la Llum a totes les delegacions assistents perquè la facen
arribar als seus respectius països amb un missatge de Pau, Amor i Esperança, amb motiu de l’arribada
del Nadal.
Posteriorment, la llum arriba a Espanya, on es reparteix entre totes les delegacions de ScoutsMSC. En aquesta ocasió, l’acte va ser el 16 de desembre de 2018 a Guadalajara, on van assistir
agrupaments de la FEV per a repartir la llum a Castelló, València i Alacant.
Una vegada arreplegada, la Llum de la Pau es va portar a diferents punts per repartir-la i fer-la
arribar a tots els llocs, desitjant d’aquesta manera un feliç Nadal.
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Scous de Castelló (SdC), ho va celebrar
en la catedral de Castelló.
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Moviment Escolta de València (MEV), van
rebre la Llum en la parròquia de Santa
Maria Magdalena a l’Olleria.
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Scouts d’Alacant (SdA), va tenir lloc en
la parròquia El Salvador d’Alacant.

DESEMBRE

DESEMBRE

DESEMBRE

El Festival de la Cançó
Escolta és una activitat
arrelada i ja tradicional en
l’agenda dels agrupaments
escoltes
de
tota
la
Comunitat Valenciana, que
se celebra anualment en
les tres províncies. Cada
agrupament prepara una
cançó original que presenta
en el festival.
Es promou que la cançó
estiga creada de forma
conjunta entre les persones

educadores i els xiquets,
xiquetes i joves de cada
agrupament escolta. Les
temàtiques de les cançons
versen sobre la naturalesa,
la solidaritat, la tolerància,
la
multiculturalitat,
la
inclusió, el canvi social, etc.
Encara que el festival de
cançons és l’acte central
d’aquesta trobada, durant
els festivals s’organitzen
diferents tallers i activitats
per enfortir el coneixement

de tots els membres de la
FEV, teixir llaços d’unió
entre els xiquets, xiquetes i
joves que allí es troben.
Aquesta ronda, el Moviment
Escolta de València va
celebrar el Festival de la
Cançó el 10 de febrer, en les
Escoles San Jose- Jesuitas, a
València. Per la seua banda,
Scouts d’Alacant ho va fer
el 23 de febrer en el Teatre
de Salesianos Don Bosco.
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Sant Jordi és el patró dels escoltes. Tots els anys, amb motiu del dia de Sant Jordi, se
celebren al llarg del mes d’abril diferents trobades en les associacions que formen part de la
FEV, les quals són una oportunitat perquè xiquets, xiquetes i joves dels agrupaments escoltes
de la Federació es troben, compartisquen una jornada d’activitats, dinàmiques, i treballen
aspectes relacionats amb l’educació en valors, la cura del medi ambient, la participació
social i la construcció d’un món millor.
La FEV prepara cada tres anys una trobada en algun lloc del territori de la Comunitat
Valenciana que aglutina les tres associacions: Moviment Escolta Valencià, Scouts de Castelló
i Scouts d’Alacant, destinat a celebrar la festa de l’escoltisme i poder mostrar a la societat
tot allò que fem.
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Amb més de 100 persones voluntàries que van donar vida a aquest projecte, al voltant
de dos mil persones -entre xiquets, xiquetes, joves i persones animadores de la FEVvan celebrar el cap de setmana del 6 i 7 d’abril el Sant Jordi Federatiu 2019 en el
paratge de Les Fonts de l’Algar, a Callosa d’En Sarrià. Aquest any, el lema del Sant
Jordi va ser #UnaFormaDeVida.
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Al llarg de dos dies, totes les persones participants van treballar, mitjançant jocs,
dances i reflexions, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, la branca
de companys i companyes de la ruta van disfrutar d’un concert del grup Boira, format
per rutes i pioners del Agrupament Escolta Sant Joan de Massamagrell que va comptar
amb l’estrena de la cançó composta especialment per al Sant Jordi, “Un altre cim”.
El

diumenge va tindre lloc l’acte de clausura que va comptar amb la presència de
Jesús Martí, Director General de l’IVAJ; Alberto Ibáñez, Secretari Autonòmic d’Inclusió
i Igualtat, i delegat del president de la Generalitat a l’acte. També hi va participar
l’alcalde de Callosa d’En Sarrià i algunes expresidències de la FEV, com Carles Esteve,
Papi Robles i Begoña Cruz, i Aarón Rivera, vicepresident d’Scouts Valencians, així com les
presidències associatives.
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Els campaments d’estiu són la culminació, per a
tots els agrupaments escoltes, del treball realitzat
durant tota la ronda. El projecte educatiu realitzat
amb xiquets, xiquetes i joves en les reunions
dels dissabtes, i en les acampades de finalització
de setmana, trobades i eixides, finalitza amb un
gran campament, de dues setmanes de durada,
al juliol o agost. En aquests campaments les
persones participants tenen l’oportunitat de posar
en pràctica tot allò aprés durant l’any, de conviure
amb la resta de companys i companyes, gaudir i
cuidar de la naturalesa, i gaudir d’unes vivències
úniques i màgiques, que difícilment s’obliden.
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Els campaments d’estiu, per tant, tenen tots els
ingredients per a ser espais educatius únics, amb
una gran capacitat de ser font d’aprenentatges,
vivències i emocions. Per açò, els diferents grups
scouts de la FEV organitzen cada any amb cura i
detall els seus campaments d’estiu, tenint en
compte els elements educatius, de seguretat i de
qualitat necessaris, i escollint el millor lloc per a
dur-los a terme.
En el mapa es pot observar a quins llocs han anat
de campament, enguany, els agrupaments escoltes
de la Federació.

Acebedo

Domeño

Noceda del Bierzo

Alustante

Duruelo de la Sierra

Oto

Aras de los Olmos

El Hermosillo

Panticosa

Arcas del Villar

Enguera

Peñascosa

Arizkun

Errachidia

Pipaona de Ocón

Artà

Frías de Albarracín

Real de San Vicente

Benagéber

Galve de Sorbe

Regumiel de la Sierra

Bernedo

Gavin

Rubielos de Mora

Biar

Gistaín

San Nicolás de Bujaruelo

Bisaurri

Gúdar

Talayuelas

Bocairent

Hontoria del Pinar

Torremocha del Pinar

Bohoyo

Hoyos del Espino

Trabadelo

Boniches

Jalance

Ubrique

Boí

Manzanera

Vall de Gallinera

Bronchales

Montón

Villar del Cobo

Broto

Morella

Vistabella del Maestrat

Bunyol

Mosqueruela

Yeste

Casas de Juan Núñez

Navarredonda de Gredos
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Lluerna: Escola de Formació pròpia
La Formació dels educadors dels agrupaments escoltes és un aspecte fonamental per desenvolupar
la labor educativa de l’escoltisme amb qualitat. Per açò, la FEV compta amb una escola de formació
pròpia, la Escola Lluerna, que ofereix formació específica per als seus voluntaris. Lluerna és una escola
de referència pels continguts dels seus cursos formatius, i per l’estil amb el qual la imparteix, i per la
ideologia de transformació social que es transmet i comparteix en la formació.
Durant la ronda 2018-2019, l’Escola Lluerna ha realitzat els següents cursos de formació, amb una gran
acceptació per part de les persones voluntàries de la Federació:

Formació en animació juvenil
Curs de Monitor d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil
(MAT): Realitzat entre els mesos d’octubre i desembre de
2018, en ell s’han format 50 persones voluntàries de la FEV
en metodologia de l’escoltisme, legislació i seguretat en
les activitats d’oci educatiu, educació en valors, vida en la
naturalesa, i recursos per a l’educació en la salut i la inclusió.

Durant el segon i tercer trimestre de la ronda, la idea del claustre
de l’escola era realitzar un curs de Director/a d’Activitats de
Temps Lliure Infantil i Juvenil però el nombre de persones
inscrites era molt baix i es va cancel·lar.

20

Així i tot, es va decidir realitzar un altre curs de Monitor/a
d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil (MAT) on s’han
format 20 persones voluntàries.
En total, més de 300 persones han passat, durant la ronda 2018-2019,
pels cursos de formació de l’Escola Lluerna.

Metodologia escolta
Cursos Específics de Metodologia de Branques:
En aquests cursos, vora 80 persones voluntàries
de la FEV han aprofundit en la metodologia de
l’escoltisme adaptada a cadascuna de les branques,
o grups d’edat, amb les quals es treballen en els
agrupaments escoltes.

Gestió
Taller de Gestió: es tractaren temes com
l’organització bàsica dels agrupaments,
secretaria, campaments, subvencions,
comunicació i coeducació. Organitzat i
impartit pel Moviment Escolta de València.

Taller de DUROC: els tresorers dels

agrupaments van poder aprendre i compartir
experiències sobre la gestió del pressupost
i el funcionament del nou programa de
gestió econòmica. Organitzat i impartit pels
tresorers de la FEV i del MEV.

Formació per a campaments

Curs de Manipulació d’Aliments i
Aigües: estos cursos permeten a persones

voluntàries i de suport adquirir els
coneixements i titulació necessàries per
a poder treballar amb aliments en els
campaments organitzats pels agrupaments
escoltes. Han participat 24 persones en
dos cursos impartits a València.

Cursos de Primers Auxilis: després de

l’èxit de la ronda passada, s’han realitzat
dos cursos a València i a Alacant, a
través de l’empresa “Equipos médicos
Sanitarios”. Han participat 20 persones.

Seguretat en la Muntanya: Com a

novetat, s’han organitzat tres cursos de
Seguretat en la muntanya, aprofitant
el conveni de col·laboració que la FEV
va firmar en abril amb la Federació de
Muntanya i Escalada de la CV (FEMECV).
Han participat 48 persones.

Formació per a persones formadores

9 persones formadores de l’escola han realitzat el curs de
formació per a les persones animadores per a continuar ampliant
la seua formació dins l’escola i poder exercir les seues tasques
educatives i organitzatives amb més qualitat.

21

XXIV JAMBOREE
48 persones dels agrupaments Pio XII i Bitàcora
(MEV) van assistir aquest any al XXIV Jamboree
Mundial 2019, celebrat a l’Estat de Virginia
Occidental, als EUA.
Aquest ha sigut un dels Jamborees amb més
participació, ja que van assistir al voltant de
43.600 persones.
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MARSNA JAMBORETTE
La Posta Amundsen de l’Agrupament Escolta
Azahar (MEV) va anar d’acampada a Holanda, on
pioners, pioneres i scouters van conviure durant
10 dies amb altres escoltes de deu païssos
diferents.
A més, van realitzar les seues pròpies
construccions i jugaren a diferents activitats
relacionades amb l’escoltisme. Una experiència
inoblidable!

MUIXERANGA
Enguany la FEV va ser l’encarregada d’acollir la
trobada de caps de 4Vents, quatre anys després de la
Tramuntanada. La Muixeranga Escolta es va celebrar
del 18 al 21 d’abril a la localitat de Benlloc, a la Plana
Alta.
Sota el lema ‘Una mirada a l’escoltisme del futur’,
la trobada va comptar amb la participació de més
d’un centenar de persones, membres de més de 20
agrupaments de les diferents entitats pertanyents al
Projecte 4Vents. Tot coordinat per un equip motor
de voluntàries de la FEV i un total de 17 persones
voluntàries de les diferents entitats, que realitzaren
les tasques de cuina, logística, salut o comunicació.
El programa de la trobada va incloure moltes activitats
diferents, amb l’objectiu de crear i potenciar els
vincles i les reflexions entre les participants. Va haver
espais de debat, com les taules rodones sobre llengua
o escoltisme i política, tallers sobre coeducació,
ecologisme, pedagogia i cançó improvisada, balls i
jocs tradicionals o, fins i tot, una nit de concert.
Entre totes fem Muixeranga!
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Des de l’escoltisme volem transformar la societat, i som conscients que aquesta és una tasca col·lectiva. Per
això, des de la Federació d’Escoltisme Valencià ens impliquem i participem en diferents espais i organismes
per a traslladar la nostra opinió i col·laborar en la construcció d’un mon millor. La FEV està integrada dins de
diferents entitats i espais de participació:
La Fundació Scout Sant Jordi va nàixer al 1997 amb la finalitat principal de contribuir
a la promoció de la infància i la joventut, considerant que l’escoltisme és la millor via
per realitzar-ho. La presidència de la FEV ostenta el càrrec de patronat dins la fundació
i assitim a les seues trobades. A més, aquest any es va realitzar una jornada festiva amb
motiu de l’entrega del XIX premi Sant Jordi al Consell Valencià de la Joventut proposat
per la FEV.
Scouts MSC és el moviment d’educació en el temps lliure responsable de l’escoltisme
catòlic a Espanya. Des de la FEV participem en les assemblees i comitès federals,
on durant la ronda 2018-2019 la FEV va acollir l’assemblea en el col·legi Salesianos
de Campello. Allí es va nomenar com membres d’honor del moviment a Joan Carles
Cuenca, Julio Fortea i Pau Noguera.
El Consell Valencià de la Joventut és l’organisme que representa a la joventut
valenciana organitzada i defensa els interessos de la joventut davant les
administracions públiques. La FEV és membre de ple dret d’aquest organisme, al
qual participem activament. Es continua treballant en un decret que desenvoluparà
la nova llei de joventut i que regularà les activitats d’educació de temps lliure, la
formació de monitors i monitores, directors i directores d’activitats de temps lliure.
A més, hem participat als fòrums de decisió com assemblees i reunions plenàries.
La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana és l’entitat que reuneix les
associacions de voluntariat valencianes. Esta ronda hem assistit a l’assemblea anual de la
PVCV, on es pretèn treballar sobre el seu RRI.
Projecte 4 Vents Escoltisme i Guiatge és un espai de col·laboració de la FEV junt amb
les associacions escoltes de Catalunya, Mallorca, Menorca i l’Alguer, amb l’objectiu
d’afavorir activitats conjuntes i posar en comú allò que ens uneix, i la nostra forma
de fer escoltisme. Esta ronda vam assistir a l’Assemblea General Ordinària de MEG i a
la trobada d’equips generals que es va celebrar a Menorca. A més, durant esta ronda
s’ha celebrat una trobada d’escoltes i guies, La Muixeranga. La FEV va ser l’entitat
organitzadora de l’esdeveniment que va tindre lloc a la localitat de Benlloc.
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Entitats
d’educació no formal

La FEV, a més, manté contacte fluid amb les entitats d’Educació No Formal
més rellevants de la Comunitat Valenciana, amb les quals treballa des
de l’espai del Consell Valencià de la Joventut, com ara Juniors MD, la
Federació Juvenil Don Bosco i Scouts Valencians.

La Federació d’Escoltisme Valencià, seguint la filosofia de jugar un paper actiu en la societat, desenvolupa una
important tasca d’incidència política. Busquem una relació fluida amb les administracions públiques, per fer arribar
la important tasca voluntària que centenars d’educadores i educadors fan als agrupaments escoltes amb milers de
xiquetes i xiquets, així com implicar-nos en aquells aspectes que tenen un impacte directe amb la transformació
social que promovem.
Durant la ronda 2018-2019 hem de destacar les següents relacions amb les administracions públiques:
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT: En octubre de 2018 vam mantindre una reunió amb
Jesús Martí, Director de l’IVAJ, per tal d’apropar la nostra memòria d’activitats així com
plantejar una millora de l’ús dels albergs de l’IVAJ per a formació en matèria d’animació, i
revisar l’estat de desenvolupament del decret d’activitats de temps lliure. A més, ens vam
reunir en febrer de 2019 per presentar el Sant Jordi FEV 2019 i sol·licitar la col·laboració
de l’IVAJ.
DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL: Durant la ronda 2018-2019 s’ha treballat amb aquesta
Direcció General per millorar els terminis de resolució de la concessió de les zones d’acampada.
En l’últim trimestre es va presentar una instància per denunciar la demora en les assignacions de
les zones d’acampada i es va sol·licitar una reunió amb el nou director general.
DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ:
Durant el primer trimestre de l’any 2019, es va mantindre una reunió amb la Direcció
General de Cooperació per presentar el Sant Jordi FEV 2019 com una trobada basada en
valors de sostenibilitat i per sol·licitar la seua col·laboració. Ens van facilitar tots els
materials per al cap de setmana.
FEDERACIÓ D’ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA (FEMECV):
Durant els mesos d’abril i maig es van tindre diferents reunions amb la federació per afavorir
la col·laboració entre aquesta entitat i la FEV. S’ha firmat un conveni amb l’objectiu de poder
facilitar la informació en matèria de seguretat en la muntanya i també per posar en valor
l’acampada com una eina educativa a la Comunitat Valenciana. Es pretén aconseguir més facilitats
i acompanyament per part de l’administració púbica per desenvolupar aquesta activitat.
UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (UCCV):
En el mes de maig, la FEV va firmar un conveni amb la UCCV amb l’objectiu de poder
rebre assessorament en matèria de consum, front possibles dificultats que tinguen els
agrupaments amb persones proveïdores. El conveni també va nàixer per desenvolupar
accions educatives i de concienciació sobre el consum responsable i sostenible, així com
altres alternatives de consum en diferents àmbits.

INGRESSOS 2018

Quota FEV (90.174,50€)
Subvenció IVAJ (45.000,00€)
Entitats Juvenils 2018

Subvenció IRPF (15.035,12€)
Escola Lluerna (9.765,00€)
Subvenció Participació i Transparència (36.360,11€)
Subvenció Política Lingüística (3.940,00€)
Subvenció Programes Educatius Innovadors (2.298,00€)
Subvenció MSC (1.044,30€)
Altres ingressos (557,16€)

26

TOTAL: 207.814,08 €

DESPESES 2018
Personal (79.655,02€)
Quotes (28.996,72€)
Programa federatiu (19.831,17€)
Escola Lluerna (19.654,07€)
Serveis generals (1.6708,33€)
Assegurances (12.219,69€)
Subvencions a agrupaments (11.896,31€)
Reunions estatutàries (3.107,77€)
Participació externa (2.622,82€)
Col·laboració amb FSSJ (2.004,00€)
1% projecte cooperació (1.869,85€)
Inversions (1.744,63€)
Publicacions (646,4€)

TOTAL: 200.310,38€
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a la Comunitat Valenciana
584 Companys
De 16 a 19 anys
1.079 Pioners
De 13 a 16 anys
1.682 Exploradors
De 10 a 13 anys
1.419 Llops
De 7 a 10 anys
273 Castors
De 5 a 7 anys
1.706 Responsables
De 19 endavant
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6.743

CONSTRUINT UN MÓN MILLOR

Els nombres de la FEV

30.632 FULARDS
+
25.695 CANÇONS

+

+

3.137 TENDES

de campanya muntades

+

2.462 RUTES

22.562 ACTIVITATS

+

1.276 CIMS

+

21.155 DANCES

+

924

GUITARRES

+

3.557

+

144

CAMPAMENTS

+

+

REUNIONS

conquistats

de cap de setmana

457.686
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DE VOLUNTARIAT

EQUIPS ASSOCIATIUS

PROGRAMA FEDERATIU ARRELS
2017 - 2022
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EQUIPS ESTRUCTURALS

EQUIPS D’ACCIÓ

EQUIPS DIRECTIUS

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓ

COORDINACIÓ
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COORDINACIÓ

963.153.240
fev@scoutsfev.org
www.scoutsfev.org
Plaça Escoles Pies, 3 baix esquerra
46001 - Valencia

@scoutsFEV

Fotografia: Clara Sampedro (AE Mowgli)

