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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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La Federació
d’Associacions
d’Estudiants compta
amb 4 entitats
federades:
L’Associació d’Alumnes Tots a Una de
l’IES de Betxí - ADATAU.
adatau@iesbetxi.es
Instagram: adatau_betxi
L’Associació d’Alumnes de Benicàssim
de l’IES Violant de Casalduch - AAB.
alumnesbenicassim.blogspot.com
alumnesbenicassim@gmail.com
Instagram: alumnesbeni
Twitter: @alumnesbeni
L’Associació d’Alumnes Riu Túria de
l’IES Riu Túria de Quart de Poblet AART.
Twitter: @AART_Quart
Facebook: https://www.facebook.com/
AARTQuart/
L’Associació d’Alumnes IES Álvaro
Falomir, de l’IES Álvaro Falomir
d’Almassora, ADAFA-FADES.

Alumnes associats
Actualment FADES compta amb
uns 476 alumnes associats.

3 objectius principals:
1. Fomentar la participació dels i
les joves a l’ensenyament.
2. Educar en valors morals i ètics
amb metodologia de l’animació
sociocultural dintre de l’espai
de l’educació formal.
3. Millorar la convivència escolar,
afavorint la igualtat i la inclusió
de l’alumnat.
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Pla de
convivència

Què és?

Amb qui treballem?

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.

Alumnat
Professorat coordinador d’igualtat i
convivència
Equips directius

FADES busca millorar la convivència
escolar, afavorint la igualtat i la
inclusió de l’alumnat, mitjançant
tècniques de resolució pacífica de
conflictes i millorant la convivència
escolar a través del treball en valors,
facilitant que s’integren al sistema
educatiu en totes les activitats que
es promouen dins del centre.

On s’ha posat en
marxa?
IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES L’Alcalatén, Alcora

Persones
beneficiàries:
47 persones beneficiàries directes.

Persones voluntàries:
El pla compta amb més de 17
voluntaris/àries.

Dies de,
treball en
valors:

Què és?
Des de la Federació d’Associacions
d’Estudiants - FADES considerem
que educar vol dir aprendre valors.
Al llarg de l’any 2017 hem ajudat a
les nostres associacions d’alumnes
a organitzar les seues 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.
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?
IES Violant de Casalduch,
Benicàssim
IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES Riu Túria, Quart de Poblet

Persones
beneficiàries:
3.353 joves, ja que són tot l’alumnat
dels centres educatius.

Persones voluntàries:
17 persones voluntàries de les
diferents associacions.
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Setmanes
interculturals

Què és?
Des de la Federació d’Associacions
d’Estudiants, promovem la inclusió
de tot l’alumnat en les nostres
activitats facilitant els recursos que
siguen necessaris per adaptar les
activitats buscant la integració dels
col·lectius més desafavorits evitant
així l’aïllament o la creació de grups
que pertanyen a una mateixa cultura
que eviten el contacte amb la resta
d’alumnat.
Amb les nostres associacions
d’alumnes, hem col·laborat en les
tradicionals setmanes interculturals
organitzades pels diferents centres
educatius, apropant diversos tallers
organitzats per l’alumnat per a
l’alumnat.

Jornades
formatives

Curs de Premonitor/a:
La setmana del 4 al 9 de setembre
des de la Federació d’Associacions
d’Estudiants vam organitzar el Curs
de Premonitor/a per a l’alumnat
mediador, associacions d’alumnat i
joves amb ganes d’aprendre.
Va ser un curs de 6 sessions de 3
hores cadascuna on vam treballar:
L’educació en el temps lliure en els
projectes d’oci educatiu. En aquesta
sessió es va presentar la formació i
es van fer dinàmiques de presentació
i de creació de grup.
Els grups com a element
d’intervenció comunitària. Vam
treballar amb els i les joves la
resposta de “de què parlem quan
diem un grup”?
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El conflicte inherent a les relacions
humanes, entenent que la cohesió
grupal era una eina de resolució de
conflictes.

On s’ha posat en
marxa?
IES Violant de Casalduch,
Benicàssim
IES Riu Túria de Quart de poblet

Persones
beneficiàries:
1000 joves, l’alumnat dels centres.

Persones voluntàries:
17 persones voluntàries de les
diferents associacions.

La sexualitat al llarg del temps. Vam
fer un recorregut per la influència de
la sexualitat en l’art i en els canvis
socials.
La poesia com a eina de
transformació social. És important
que els i les joves tinguen una
visió de la lectura i de l’escriptura
lliure poètica com una eina
transformadora.
Tècniques i recursos per a l’animació.
Els vam dotar de recursos musicals,
artístics i esportius per a l’animació.
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Noves Estratègies de
Creixement, Escola de
Ciutadania

Eleccions a Consell
Escolar, 23 de
novembre de 2017

El dissabte 30 de setembre de
2017, FADES va participar en la
Jornada de Noves Estratègies de
Creixement amb 1500 participats i
15 entitats organitzadores. Aquestes
jornades van ser un espai de treball
comú intercanviant propostes de
canvi per a construir alternatives
d’associacionisme, participació,
banca ètica, pau, economia del bé
comú i serveis públics entre d’altres.
Aquestes jornades ens van servir per
a definir noves estratègies i línies de
creixement. A més, vam participar
en la reunió del moviment laic i
progressista valencià.

Vam participar en la constitució de
la Comissió Electoral de Castelló
per a seguir el procés d’eleccions al
Consell Escolar de 2017.

1.500 participants
15 entitats
organitzadores
Participació en el
RECREA 1000 young
for inclusion

Què és?
El Consell Escolar és el principal
òrgan de participació del centre
educatiu, és l’espai que ens
representa en les decisions que es
porten a terme en l’institut.
Qui pot participar?
Pot participar l’alumnat, les
famílies, el professorat, el personal
d’administració i de serveis i el
personal d’atenció educativa
complementària.
Els resultats de la Federació
d’Associacions d’Estudiants van ser:

15 persones
candidates
19.202 vots
3 representats

Conjuntament amb la Federació
Valenciana de Cases de Joventut
vam participar en el projecte
RECREA emmarcat dins de l’Acció
Clau 3 del programa Erasmus +.
El diàleg estructurat es va realitzar
el 14, 15, 16 i 17 de novembre de
2017 a Almassora (Castelló). Abans
d’arribar a les Jornades 1000 young
for inclusion! es van realitzar unes
reunions prèvies i sessions de treball
amb els municipis participants per a
enriquir el debat que es duria a terme
a la trobada.
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FADES entra dins de
la “red Reconoce”
El projecte Reconoce té com a
objectiu principal articular una
xarxa nacional d’organitzacions que
impulsen el reconeixement de les
competències i habilitats obtingudes
a través de l’acció voluntària, que
milloren l’empleabilitat dels i les
joves.
Una de les fites d’aquest projecte
és el desenvolupament d’un estudi
sobre la situació del voluntariat
juvenil i ocupació a Espanya. Aquest
estudi permetrà conèixer com
és el perfil actual del voluntariat
juvenil, identificar les principals
competències adquirides mitjançant
l’acció voluntària, i també identificar
com és la situació laboral dels i
les joves voluntaris i voluntàries.
Per articular aquest projecte es
conformarà la xarxa d’organitzacions
Reconoce, composta per totes
aquelles organitzacions que treballen
en l’àmbit del temps lliure educatiu
i que vulguen acreditar l’experiència
dels seus voluntaris i voluntàries.
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II Trobada d’alumnat
mediador
“CO-MEDIANT”
Per segon any consecutiu es va
celebrar a Benicàssim el 28 d’Abril
de 2017 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.

300 persones entre
professorat i alumnat
15 centres educatius
Els centres que van participar van
ser:
EPA Josep Pasqual i Tirado
IES Álvaro Falomir
IES Serra d’Espadà
IES Francesc Ribalta
IES Torre del Rey
CEIP Palmerar
IES Miralcamp
CEIP Santa Àgueda
IES Alfonso XIII
IES Leopoldo Querol
IES Vila-roja
IES Jose Vilaplana
IES Miquel Peris i Segarra
IES Joan Baptista Porcar
IES L’Alcalatén
IES Violant de Casalduch

Els tallers que va organitzar FADES
durant la jornada del CO-MEDIANT
van ser:
L’APS aproximació a l’educació
no formal als centres educatius.
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.
Jocs cooperatius. Vam treballar
dinàmiques de cohesió grupal que
porten a millorar la convivència als
centres educatius.

Trobada d’alumnat
mediador, Torrelles
Del 5 al 10 de desembre, la
Federació vam estar a Torrelles,
Saragossa, celebrant la trobada
d’alumnat mediador. Coincidint
amb la trobada #confluinvierno dels
i les companyes de la Federación
de Asociaciones de Estudiantes de
Aragón, FADEA. Durant aquests sis
dies vam planificar diferents activitats
per als centres, vam treballar valors
i ens vam emportar una magnífica
experiència, a més, vam intercanviar
models de treballs i noves propostes.

10 joves participants
2 animadors/es
voluntàries
5 centres educatius
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Junta directiva actual:
President
Iván Checa González
Secretari
Sergio Lorenzo Miguel
Tresorera
Carmen Ramos Vellón
Vocal
Adolfo Faya Mocholi
Vocal
Marcel Mesado Mollar
Vocal
Ignasi Verche Arnandis

Amb el suport i la col·laboració de:
Ajuntament d’Almassora
Ajuntament de Benicàssim
Ajuntament de Betxí
Ajuntament d’Onda
AMPA IES Violant de Casalduch,
Benicàssim
Associació de Cases de Joventut de
Castelló - ACJCS
Diputació de Castelló
Generalitat Valenciana Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport
FAPA Castelló “Penyagolosa”
Federació Valenciana de Cases de
Joventut - FVCJ

Resum econòmic federatiu 2017
Despeses:

19.577, 23 €

Activitat

17.429, 47 €

Gestió de l’entitat

1.710, 15 €

Publicitat

437, 61€

Personal

0€

Ingressos:
Quotes

29.307,5 €
1.200 €

Donatius

9.399,78 €

Cursos i serveis

9.606,40 €

Subvencions

9.101,32 €

Ingressos financers

Guanys:

0€

9.730,27€

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/
51 persones seguidores
Twitter: https://twitter.com/FADESalumnes
36 persones seguidores
Instagram: https://www.instagram.com/fadesalumnes/
109 persones seguidores
No oblideu entrar i donar-li like per a seguir totes les activitats i accions que fem!
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