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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’alumnat que s’uneixen per 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, 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.

Entitats federades

FADES compta amb 3 entitats 
federades: 

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

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

Associació d’Alumnes Riu Turia de 
Quart de Poblet - AART

Alumnes associats

Actualment FADES compta amb 
uns 420 alumnes associats.

3 objectius principals:

Fomentar la participació dels i 1. 
les joves a l’ensenyament.

Educar en valors morals i ètics 2. 
amb metodologia de l’animació 
sociocultural dintre de l’espai 
de l’educació formal.

Millorar la convivència escolar, 3. 
afavorint la igualtat i la inclusió 
de l’alumnat.
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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, 
buscant la inclusió de tot l’alumnat 
i recolzant les actuacions que es 
desenvolupen als centres destinades 
a afavorir la no-discriminació, la no-
violència i la igualtat de tot l’alumnat. 

FADES busca millorar la convivència 
escolar, afavorint la igualtat i la 
inclusió de l’alumnat utilitzant 
tècniques de resolució pacífica de 
conflictes, millorant la convivència 
escolar mitjançant el treball en valors 
i facilitant la integració al sistema 
educatiu realitzant acompanyament i 
inclusió en totes les activitats que es 
promoguen dins del projecte.

On s’ha posat en 
marxa?

Durant el curs 2016/2017 s’ha 
treballat amb una prova pilot el pla 
de convivència «Implicant a l’alumnat 
en la millora de la convivència dels 
centres educatius». Aquesta prova 
pilot s’ha posat en marxa a l’IES 
Violant de Casalduch de Benicàssim, 
al llarg de l’any des de la Federació 
d’Associacions d’Estudiants hem 
fet reunions d’assessorament i 
hem donat suport a l’associació 
d’alumnes de l’IES Violant de 
Casalduch per a realitzar les diferents 
activitats de treball amb valors i 
obrir-les a la resta de la comunitat 
educativa.

On es preveu activar 
l’any que ve?

Per al pròxim curs 2017/2018 es 
preveu activar el pla de convivència 
en altres centres educatius de 
secundària. Durant els mesos de 
juny i juliol FADES s’ha reunit amb 
diversos centres i municipis de la 
província de Castelló per a proposar-
los activar el pla de convivència, com 
per exemple Castelló de la Plana, 
Betxí, Alcora, Onda i Almassora, 
entre altres.

Beneficiaris

Alumnat del centre de l’IES Violant de 
Casalduch, 800 alumnes. 

Voluntaris

8 Voluntaris de l’Associació 
d’Alumnes de Benicàssim.
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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 2016/2017 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, el dia de 
la diversitat sexual i la setmana 
intercultural. 

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

On s’ha posat en 
marxa?

Durant el curs 2016/2017 aquest 
treball en valors s’ha activat en els 
centres que les seues associacions 
formen part de la Federació 
d’Associacions d’Estudiants, és 
a dir, l’alumnat de l’IES Violant de 
Casalduch de Benicàssim, IES Betxí 
i IES Riu Túria de Quart de Poblet 
on es van fer diferents activitats 
puntuals. En tots els centres es van 
fer activitats conjuntes com repartir 
llaços entre la comunitat educativa o 
ornamentar el centre amb motiu del 
dia de la dona i llegir un manifest.

On es preveu activar 
l’any que ve?

Per al pròxim curs 2017/2018, a 
banda d’activar el pla de convivència 
en altres centres educatius de 
secundària, es creu oportú fer un 
treball en valors amb els centres 
que podrien incorporar-se en el curs 
vinent. Durant els mesos de juny i 
juliol FADES s’ha reunit amb diversos 
centres i municipis de la província de 
Castelló, com per exemple Castelló 
de la Plana, Betxí, Alcora, Onda i 
Almassora, entre altres.

Beneficiaris

Al voltant de 1500 joves, ja que 
els destinataris són tot l’alumnat 
dels centres de les associacions 
que formen part de la Federació 
d’Associacions d’Estudiants.

Voluntaris

30 Voluntaris de les diferents 
associacions que formen part de la 
federació.
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Per segon any consecutiu es va 
celebrar a Benicàssim el 28 d’Abril 
la trobada d’alumnat mediador 
“Co-mediant”. Es tracta d’un 
esdeveniment dirigit per i per als 
estudiants que durant el curs 
realitzen tasques relacionades amb 
la millora de la convivència en els 
centres educatius. 

La jornada es desenvolupa 
amb activitats pensades per als 
estudiants: col·loquis, mostra 
d’experiències, dinàmiques 
participatives i tallers entre altres. 
Des de diverses perspectives es 
tracten els problemes als quals 
s’enfronten aquests alumnes 
voluntaris que dia a dia participen 
en els seus centres per a aconseguir 
millorar la convivència. Van participar 
quasi tres-centes persones entre 
professors i alumnat, procedents 
de quinze centres educatius de 
primària i secundària de la província. 
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.

Jornades 
formatives

Els tallers que va organitzar FADES 
durant la jornada del CO-MEDIANT, 
foren:

L’APS aproximació a l’educació - 
no formal als centres educatius, 
consisteix en integrar el servei 
a la comunitat i l’aprenentatge 
acadèmic en un sol projecte que 
permet als i les estudiants formar-
se tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. Vincula el coneixement 
acadèmic amb l’activitat pràctica 
i ofereix una experiència formativa 
que alhora tinga utilitat social.

Gamificació- , comporta viure com 
una experiència de joc una activitat 
que no ho és. Quan ho aproximem 
al món educatiu aquesta 
premissa porta implícita dues 
conseqüències: per una banda els 
educadors han de transformar la 
seva mirada davant les activitats 
educatives pensant-les en clau 
d’experiències d’aprenentatge, 
i per l’altra han de pensar com 
dissenyen aquestes experiències 
agafant elements propis dels jocs.

Jocs cooperatius- , vam treballar 
dinàmiques de cohesió grupal que 
porten a millorar la convivència 
als centres educatius. Cooperar 
consisteix en el treball en comú 
dut a terme per part d’un grup 
de persones cap a un objectiu 
compartit, generalment usant 
mètodes també comuns, en lloc 
de treballar de forma separada 
en competició. Els esforços 
individuals articulats en un grup 
cooperatiu cobren més força.
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L’Associació 
d’Alumnes Tots a 
Una de l’IES de Betxí – 
ADATAU 

adatau@iesbetxi.es

Parlar d’ADATAU és parlar-ne 
d’humanitat, participació i abnegació.  
Ignaci

ADATAU és una gran família on totes 
i tots cuidem el nostre futur i present.  
Marcel 

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

alumnesbenicassim.blogspot.com
alumnesbenicassim@gmail.com

L’associació d’alumnes, és un 
conjunt d’alumnes de l’institut que 
representa a l’alumnat, organitza i 
prepara activitats per als alumnes, 
fomenta un valor cada mes, dialoga 
amb la direcció del centre i està 
present al consell escolar. Maria
L’associació d’alumnes de 
Benicàssim per a mi és un lloc 
on pots estar envoltat dels teus 
companys/es i discutir coses que 
ens importen del nostre institut i del 
nostre entorn en general, és una 
opció per poder canviar i millorar allò 
que ens preocupa. Carla

L’Associació 
d’Alumnes Riu Turia de 
l’IES Riu Turia de Quart 
de Poblet - AART

Per a mi FADES és una federació 
que a través d’ella ens facilita la 
comunicació amb altres companys 
d’institut en els quals no teníem 
relació. També ens permet debatre 
sobre temes diversos i fer noves 
activitats que a la vegada que són 
divertides també són didàctiques. 
De tot allò que fem, gràcies a 
l’associació, aprenem nous valors 
de cada tema que toquem i també 
ens ajuda a saber organitzar-nos i 
planificar-nos gràcies als projectes 
que realitzem. Lucia

Amb l’ajuda de FADES podem tindre 
un coneixement més ampli i crític 
gràcies als projectes mensuals 
que fem, en els quals cada mes 
tractem un tema diferent. També 
ens ajuda a fer que l’alumnat siga 
més visible, estem representats en 
el consell escolar on som escoltats 
per la direcció del centre. A més, 
FADES ens permet estar en un 
entorn participatiu i ple d’opinions les 
quals et fan gaudir de debats sobre 
diferents temes i argumentar la teua 
pròpia opinió. Estar en FADES és, en 
definitiva, un gran recurs per a poder 
aprendre: ens dóna experiència en 
temes pràctics, ens ajuda a realitzar 
projectes i treballem valors morals i 
ètics, que ens serviran per al dia de 
demà. Júlia

L’Associació 
d’Alumnes IES Álvaro 
Falomir, de l’IES Álvaro 
Falomir d’Almassora, 
amb les sigles: 
ADAFA-FADES.

Per al curs vinent

Associacions 
federades
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Resum econòmic federatiu 2016

Despeses: 13.038,27 €

Activitat: 8.190,77€

Gestió de l’entitat: 3.612,09€

Publicitat: 1.235,41€

Personal

Ingressos: 14.188,02€

Quotes:

Donatius: 1.245€

Cursos i serveis

Subvencions : 12.943,02€

Ingressos financers

Guanys: 1.149,75€
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Transparència

Junta directiva actual:

Iván Checa González, President
Sergio Lorenzo Miguel, Secretari
Carmen Ramos Vellón, Tresorera
Adolfo Faya Mocholi, Vocal
Marcel Mesado Mollar, Vocal
Ignasi Verche Arnandis, Vocal
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