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La Federació d’Associacions 
d’Estudiants (FADES) som una 
entitat jove, fundada l’1 de juliol de 
2016, que sorgeix de la unió de 3 
associacions d’alumnes que s’uneixen 
per a fomentar l’associacionisme i la 
participació de l’alumnat tant en el seu 
procés educatiu com en la societat en 
general.

Tenim entitat jurídica pròpia, amb 
caràcter laic i pluralista. L’entitat 
es regeix per principis democràtics 
i participatius. Va ser creada amb 
l’objectiu d’educar en la participació a 
l’alumnat, per aconseguir una joventut 
més compromesa amb la construcció 
d’una societat millor. FADES posa en 
marxa programes als instituts amb una 
visió no lucrativa i des d’una gestió 
cívica, i facilita la representació de 
l’alumnat en els consells escolars, 
promovent la pràctica de l’animació 
sociocultural i del voluntariat juvenil als 
centres. Volem posar a l’abast de les 
persones joves les eines i instruments 
que calen perquè puguen implicar-se 
en la construcció d’un món millor, més 
just i solidari.
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El Pla estratègic de convivència escolar 2016/2020 d’Espanya, apunta que, 
el 9,3% de l’alumnat ha patit assetjament tradicional en els últims 2 mesos, 
un 6,9% de l’alumnat es considera víctima del ciberbullying, el 79% dels 
i les joves han experimentat algun tipus de assetjament públic que inclou 
comentaris transfòbics, abusos físics o sexuals, les xifres en dones són molt 
més elevades que en el cas dels hòmens i un 86% de l’alumnat de la franja 
d’edat de 12 i 16 afirma que intervindria davant de qualsevol tipus d’agressió.
A més, un estudi de Educació de COGAM, LGTB-FOBIA en les aules 2015, 
“¿Educamos en la Diversidad Afectivo-Sexual?”, mostra que el 7% del 
alumnat enquestat declara haver presenciat agressions físiques LGBT-
fòbiques en el seu centre educatiu, 1 de cada 100 estudiants de Educació 
Secundaria han sofert agressions físiques LGTB-fóbiques i 3 de cada 100 
declare haver sofert agressions verbals per ser o “paréixer” LGTB, el 17% 
del alumnat LGTB sofreix agressions verbals en el seu centre educatiu i entre 
el 70% i el 80% del alumnat LGTB escolta la seva orientació afectivo-sexual 
com un insult en el seu centre educatiu. Hi ha que destacar que el percentatge 
de víctimes d’agressions físiques es redueixen en el segon cicle de l’ESO 
respecte al primer cicle.
 
En un estudi d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere en l’Adolescència 
realitzada en el marc d’un Conveni entre la Universitat Complutense i el 
Ministeri d’Igualtat, amb la col·laboració de les Comunitats Autònomes i del 
Ministeri d’Educació parla sobre les relacions sentimentals dels joves, les 
dades mostren que el 6.09% de les joves enquestades expressen que la 
seva parella ha intentat aïllar-la de les seves amistats i el 6.99% diu que han 
intentat controlar-li alguna volta decidint per ella mateixa el més mínim detall 
(amb qui parla, que diu, on va...). Entre els indicadors que es presenten com 
a expressió d’altres formes d’abús viscudes en la relació de parella amb un 
xic alguna vegada o més, cal destacar que, el 3,43% reconeix que li han 
pegat, el 4,64% que s’ha sentit obligades a conductes de tipus sexual en 
les quals no volien participar i el 6,52% que han rebut missatges a través 
d’Internet o del telèfon mòbil en els quals l’insultaven, l’amenaçaven, l’ofenien 
o l’espantaven. El 4,85% dels xics reconeixen que l’ha pressionat per a 
conductes de tipus sexual en les quals ella no volia participar i el 3,25% dels 
xics reconeix que ha enviat missatges a través d’Internet o de telèfon mòbil 
en els quals la insultava, amenaçava, ofenia o espantava, enfront del 6,55% 
de les xiques que reconeix haver-los rebut. Finalment, a la pregunta “Has 
conegut alguna parella en la qual el xic maltractés a la xica?” el 33.1% dels 
i les joves enquestats respongueren afirmativament i el 66.9% ho van fer de 
forma negativa.
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De quina 
realitat 
partim?





3 objectius principals:

1. Fomentar la 
participació de la 
joventut creant una xarxa 
d’associacions juvenils 
fortes que treballen 
conjuntament.

2. Educar en els valors de 
la tolerància, la igualtat 
entre homes i dones, el 
rebuig a l’homofòbia i 
pel dret a les llibertats 
sexuals dels i les joves, la 
no-violència i el respecte 
al medi ambient.

3. Millorar la 
convivència escolar, 
fomentant la cohesió 
de grup mitjançant la 
metodologia de l’animació 
sociocultural amb els i les 
joves.

La Federació 
d’Associacions 
d’Estudiants compta amb 
6 entitats federades:

1. L’Associació d’Alumnes 
Tots a Una de l’IES de 
Betxí - ADATAU.

2.L’Associació d’Alumnes 
de Benicàssim de l’IES 
Violant de Casalduch - 
AAB.

3. L’Associació d’Alumnes 
Riu Túria de l’IES Riu 
Túria de Quart de Poblet - 
AART.

4. L’Associació d’Alumnes 
IES Álvaro Falomir, de 
l’IES Álvaro Falomir 
d’Almassora, ADAFA-
FADES

5. L’Associació d’Alumnes 
l’Alcalatén Viu, de l’IES 
Alcalaten d’Alcora, ADAV.

6. L’Associació d’Alumnes 
de l’IES Les Rodanes, de 
l’IES Les Rodanes, ADAR.

Número d’alumnat 
associat:

Actualment comptem 
amb 508 persones 
associades.

Secretariat

President
Iván Checa González
Secretari
Sergio Lorenzo Miguel
Tresorera
Lydia Ferrando Ramos
Vocal
Jorge López Heredia
Vocal
Marcel Mesado Mollar
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Què és?

El pla de convivència «Implicant 
a l’alumnat en la millora de 
la convivència dels centres 
educatius» que llança la Federació 
d’Associacions d’Estudiants – 
FADES promou la convivència al 
centre, donant suport o promovent 
actuacions que es desenvolupen 
als centres destinades a afavorir la 
no-discriminació, la no-violència i la 
igualtat de tot l’alumnat.

Com?

Al llarg del curs escolar es realitzen 
12 reunions i 9 seminaris de 
formació amb el/la coordinador/a 
d’igualtat i convivència del centre i 
l’alumnat respectivament. En aquests 
seminaris de formació l’alumnat 
adquireix eines de resolució pacífica 
de conflictes, organització, gestió de 
grup i assumeixen responsabilitats 
per poder desenvolupar activitats al 
seu centre, aquestes activitats són 
de l’alumnat per a l’alumnat.

Amb qui treballem?

Alumnat
Professorat coordinador d’igualtat i 
convivència
Equips directius

On s’ha posat en 
marxa?

IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES L’Alcalatén, Alcora
IES Politècnic, Castelló
IES Violant de Casalduch, Benicàssim
IES Serra d’Espadà, Onda

Persones 
beneficiàries:

3.650 persones beneficiàries 
directes.

Persones voluntàries:

El pla compta amb més de 55 
voluntaris/àries.

Pla de 
convivència
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Què és?

Des de la Federació d’Associacions 
d’Estudiants - FADES considerem 
que educar vol dir aprendre valors. 
Al llarg de l’any 2018 hem ajudat a 
les nostres associacions d’alumnes 
a organitzar les seves activitats en 
valors que realitzen en els diferents 
centres. Aquestes són: el Dia de la 
Pau, el Dia de la Dona i el Dia de la 
Diversitat Sexual.

Com?

Amb un grup de voluntaris/es de 
l’alumnat, ens reunim els dies previs 
als “dies de”, ajudant-los a organitzar 
activitats puntuals per fer a l’hora del 
pati amb la resta d’alumnes.

FADES afavoreix que les activitats 
puntuals de treball en valors siguen 
comunes a tots els instituts i les 
associacions d’alumnes que treballen 
amb nosaltres, així la seua visibilitat 
i efecte multiplicador és major que 
si ocorren només a un centre de 
manera aïllada.

On s’ha posat en 
marxa?

ES Violant de Casalduch, Benicàssim 
IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES Riu Túria, Quart de Poblet
IES Jaume I, Borriana

Persones 
beneficiàries:

3.353 joves, de 12 a 17 anys.

Persones voluntàries:

17 persones voluntàries de les 
diferents associacions.
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Curs de Premonitor/a

Segona edició del Curs de 
Premonitor/a. Aquest any s’ha 
centrat en les eines per dinamitzar 
els centres de secundària.

És una formació dirigida a persones 
activistes de centres educatius i 
moviment estudiantil, professionals 
de projectes d’alumnat actiu i 
associacions juvenils i educatives.

Dates de realització: 2,3,4,5,7 
juliol / 7,14,21,28 setembre / 5,19 
octubre

Curs treball específic 
amb adolescents

És una formació dirigida a persones 
activistes de centres educatius i 
moviment estudiantil, professionals 
de projectes d’alumnat actiu i 
associacions juvenils i educatives.

Dates de realització: 18, 25 
setembre i 2, 11, 16, 18 octubre

Què fer al finalitzar 
els estudis, eixides 
laborals per a joves. 
Espai de networking, 
ponències i bones 
pràctiques.

La jornada de foment de 
l’emprenedurisme juvenil, es va 
realitzar el 6 de juliol de 2018 a 
l’espai cultural el Menador de 
Castelló de la Plana (Plaça de l’Hort 
dels Corders, 4).

La programació de la jornada 
va constar de diferents mòduls 
d’actuació, en primer lloc es 
va realitzar la benvinguda i la 
inauguració. A continuació, 
la ponència “Emprendre en el 
temps lliure i el retorn en el camp 
professional” per Julio Huerta. 
Després del descans per esmorzar, 
va començar l’espai de networking i 
bones pràctiques, seguidament, va 
tindre lloc l’espai formatiu per als i 
les participants. Per acabar, es van 
entregar els diplomes alguns dels 
i les joves que havien treballat de 
forma activa durant tot l’any en els 
seus centres, la jornada va concloure 
amb un pica-pica.

La participació total a la jornada va 
ser de 102 persones:
88 persones participants / 14 
persones voluntàries
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Segona Trobada 
d’Alumnat Mediador 
curs 2017/2018

Del 3 al 8 d’abril, la Federació 
va estar a Torrellas, Saragossa, 
celebrant la Segona Trobada 
d’Alumnat Mediador del curs 
2017/2018. Coincidint amb la 
trobada #confluinvierno dels i les 
companyes de la Federación de 
Asociaciones de Estudiantes de 
Aragón, FADEA. En l’estada en 
l’alberg durant aquests 6 dies, s’han 
organitzat un total de 20 activitats 
on els i les joves de FADES s’han 
format amb la prevenció de violència 
de gènere i com combatre el bullying 
des de les associacions.

8 joves participants de FADES / 2 
animadors/es voluntàries

III “CO-MEDIANT”, 
Trobada d’alumnat 
mediador

Per tercer any consecutiu es va 
celebrar a Benicàssim el 24 d’abril 
de 2018 la trobada d’alumnat 
mediador “Co-mediant”. Es tracta 
d’un esdeveniment dirigit per a 
l’estudiantat que durant el curs 
realitza tasques relacionades amb 
la millora de la convivència en 
els centres educatius. El comitè 
organitzador d’aquesta trobada 
va ser l’IES Violant de Casalduch 
de Benicàssim, la seva Associació 
d’Alumnes de Benicàssim - AAB 
i la Federació d’Associacions 
d’Estudiants – FADES.

328 participants entre professorat i 
alumnat / 20 centres educatius

Primera Trobada 
d’Alumnat Mediador 
curs 2018/2019

Del 15 al 16 de desembre, la 
Federació va estar a l’alberg 
Godelleta, València, de convivència 
celebrant la Primera Trobada 
d’Alumnat Mediador curs 2017/2018, 
compartint espai amb els companys 
i companyes de les Cases de 
Joventut.

Durant aquest cap de setmana 
vam treballar la memòria històrica, 
preparant una exposició replicant les 
cartes que varen ser furtades durant 
el franquisme.

9 joves participants / 1 animadora 
voluntàries / 3 centres educatius

Trobades 
d’alumnat 
mediador
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Col·laborem amb 
Castelló en la 
construcció de la 
Ciutat Educadora

El passat 20 de setembre vam 
participar al Menador de Castelló 
a la sessió de treball impartida 
per Manuel del Pozo sobre ciutats 
educadores, organitzat per la 
regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Castelló.

Hem participat 
en la jornada “La 
comunicació, una eina 
per a la transformació 
social”

El passat 29 de setembre va tindre 
lloc la jornada “La comunicació, 
una eina per a la transformació 
social”. FADES va estar a la seu de la 
Fundación Movimiento Ciudadano, 
Manises, per participar activament en 
tota la programació.

Vam poder gaudir de les ponències 
de Dolors Reig i José María Regalado 
sobre “Connectar per participar, 
joves i progrés amb internet” i 
“Com treballar la identitat digital 
dels moviments socials, identitat 
digital, influència i mitjans digitals” 
respectivament. Al voltant de 100 
persones es van apropar a Manises.

Formem part del 
projecte “Les 
associacions, el cor 
del nostre poble”

L’11 de desembre, vam participar 
a Castelló a la presentació dels 
microrelats d’Anònimes de la 
Fundació Horta Sud.

A l’acte hem estat al costat de 
la FAMPA Penyagolosa i Femme 
Força Vinaròs. També han participat 
Vicent Marzà, conseller de la GVA 
Educació i Investigació, Manuel 
Alcaraz, conseller de GVA oberta, i 
Ali Brancal, regidora de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament de 
Castelló de la Plana.







Resum econòmic federatiu 2016

Despeses: 60.998,56 €

Activitat: 41.141,17 €

Formació: 2.675,00 €

Gestió de l’entitat: 6.078,44 €

Publicitat: 654,49 €

Personal 10.449,46 €

Ingressos: 62.866,31 €

Quotes: 3.385 €

Donatius: 516,50 €

Cursos i serveis  41.314,25 €

Subvencions :  17.650,56 €

Ingressos financers ●  0 €

Guanys: 1.867,75 €
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Transparència

Comunicació 
i xarxes 
socials

Mitjançant les xarxes socials podem comunicar-nos i difondre les activitats que 
realitzem als centres i que organitzen les nostres associacions, donant així una 
major visibilitat al nostre treball. Podeu seguir les nostres activitats i comunicar-
vos amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials. Ens trobareu:

Pàgina web:  http://alumnes.org/
Facebook:  https://www.facebook.com/fadesalumnes/
Twitter:  https://twitter.com/FADESalumnes
Instagram:  https://www.instagram.com/fadesalumnes/

No oblideu entrar i donar-li like per a seguir totes les 
activitats i accions que fem!

Amb el suport i la col·laboració de:
ajuntament d’Almassora, Ajuntament de Benicàssim, Ajuntament d’Onda, AMPA IES Violant de Casalduch, Benicàssim 
Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, FAMPA Castelló “Penyagolosa” Fundació Novessendes




