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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 l’agrupació 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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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
7 entitats federades:
1. L’Associació d’Alumnes
Tots a Una de l’IES de
Betxí - ADATAU.

Número d’alumnat
associat:
Actualment comptem
amb 430 persones
associades.

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, ADAFAFADES
5. L’Associació
d’Alumnes l’Alcalatén
Viu, de l’IES L’Alcalatén
d’Alcora, ADAV.
6. L’Associació d’Alumnes
de l’IES Les Rodanes, de
l’IES Les Rodanes, ADAR.
7. L’Associació d’Alumnes
de l’IES Bovalar,
Ecobovalar.
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Secretariat
Presidenta
Lydia Ferrando Ramos
Secretari
Sergio Lorenzo Miguel

“Ser presidenta de FADES implica créixer i adonar-se que els projectes amb
els quals has crescut i aprés segueixen formant part de la teua vida. Implica
conéixer les noves adolescències, el canvi de pensament de generacions i
estimar les seues inquietuds. Implica sentir-te un poc adolescent i fer coses
que quan eres d’eixa edat no pensaves.
FADES és una manera de créixer i d’educar fora dels llibres. És respecte,
solidaritat, ecologia, amistat i pensament crític. Un lloc on els i les joves
són qui ensenyen a altres persones i on se senten protagonistes del seu
aprenentatge.

Tresorera
Sara Bou Pérez

FADES és treball en equip, perquè en una societat on no és té en compte els
pensaments dels veïns i veïnes, no pot créixer. Per això, el treball de FADES
als centres educatius és imprescindible per arribar a una societat més justa,
més agradable i col·laborativa.”

Vocal
Jorge López Heredia

Lydia Ferrando Ramos
Presidenta de FADES

Vocal
Marcel Mesado Mollar
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Associacions

Pla de convivència
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4.800
+70
IES

Persones
beneficiàries

Persones
voluntàries

Treball en valors
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6.000
+70
IES

Joves
beneficiàries

Persones
voluntàries
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Activitats de
trobades formatives
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Trobades d’alumnat
mediador
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Què és?

Pla de
convivència

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.
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.

Amb qui treballem?
Alumnat
Professorat coordinador d’igualtat i
convivència
Equips directius
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On s’ha posat en
marxa?
IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES L’Alcalatén, Alcora
IES Politècnic, Castelló de la Plana
IES Bovalar, Castelló de la Plana
IES Violant de Casalduch,
Benicàssim
IES Broch i Llop, Vila-real
IES Serra d’Espadà, Onda

Persones
beneficiàries:
4800 persones beneficiàries.

Persones voluntàries:
El pla compta amb més de 70
voluntaris/àries.

Què és?

Treball
en valors

Des de la Federació d’Associacions
d’Estudiants - FADES considerem
que educar vol dir aprendre valors.
Al llarg de l’any 2019 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 Contra
la Violència de Gènere, el Dia de la
Pau, el Dia de la Dona i el Dia de la
Diversitat Sexual, entre altres.
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 Álvaro Falomir, Almassora
IES Vila-roja, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES L’Alcalatén, Alcora
IES Politècnic, Castelló de la Plana
IES Bovalar, Castelló de la Plana
IES Violant de Casalduch,
Benicàssim
IES Broch i Llop, Vila-real
IES Serra d’Espadà, Onda
IES La Senda, Quart de Poblet
IES Riu Túria, Quart de Poblet

Persones
beneficiàries:
6.600 joves, de 12 a 17 anys.

Persones voluntàries:
90 persones voluntàries de les
diferents associacions.
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Casa de
l’Estudiantat
El Raval

Què és?

Amb qui treballem?

El 16 de setembre de 2019 es van
obrir les portes del Centre Juvenil
de FADES. Un centre juvenil és un
espai pensat per adolescents on
s’adquireixen hàbits de participació i
educa en la participació.

Amb adolescents d’edats compreses
entre 12 i 17 anys. Hi ha molta
diversitat d’edats dins dels joves
que participen en aquest projecte,
per això, tenim programades moltes
activitats destinades a les diferents
necessitats i interessos de les joves
segons el seu grup d’edat.

Fonamentalment, un centre juvenil és
un local pensat específicament per a
facilitar que entren i on s’organitzen
els i les joves adolescents del barri.
Mitjançant l’assistència a tallers
setmanals, reunions i assumpció de
responsabilitats progressivament.
Es treballa l´adquisició de valors i la
generació d´hàbits de participació
i educació en la participació en
l´adolescència.

Com ho fem?
Treballem l’assumpció de
responsabilitats, adquisició de valors
i generació d´hàbits de participació
i educació en la participació dels i
les joves. A partir de diferents tipus
d’activitats i tallers adaptat al grup i
l’edat de les i els participants.
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On pots trobar-nos?
Actualment ens trobem al barri
del Raval Universitari de Castelló,
concretament al carrer Joaquín
Garcia Girona, 58.
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Jornades
formatives i
recerca

Seminaris mensuals
de formació als
responsables
d’associacions
d’alumnes
És una formació mensual dirigida
a persones activistes de centres
educatius i moviment estudiantil,
professionals de projectes d’alumnat
actiu i associacions juvenils i
educatives. Aquest seminari
serveix per treballar tots els centres
educatius de forma conjunta, fer
xarxa i compartir ferramentes
de treball. Alhora els i les joves
participants aprenen rols de lideratge
i de cooperació per a les seves
associacions.
Durant 2019 s’han fet 7 seminaris:
12 de gener, 2 de febrer, 6 d’abril,
4 de maig, 28 de setembre, 9 de
novembre i 22 de desembre.

Què fer al finalitzar
els estudis, eixides
laborals per a joves.
Espai de networking,
ponències i bones
pràctiques.
El dia 4 de juliol de 19, en el Menador
de Castelló de la Plana, va tindre
lloc la jornada d’emprenedoria de
FADES, un espai de networking,
ponències i bones pràctiques. Al
voltant de 70 joves es van apropar a
la jornada de formació.
Durant el matí es realitzaren
diferents tallers. El primer torn de
paraula va ser per a la presidenta
de FADES, que fou l’encarregada
de presentar les jornades i de donar
la benvinguda. A continuació, va
tindre lloc la ponència de Julio
Huerta “Emprendre en el temps lliure
i el retorn en la part professional”.
Després, vàrem fer una parada per

a esmorzar. Seguidament, tingueren
lloc les ponències de Networking
i bones pràctiques. A continuació,
es van realitzar tres tallers de forma
simultània: (1) cooperació i treball en
equip, (2) com fer realitat les teves
idees i (3) recursos per a portar
endavant els projectes. Finalment,
la jornada va concloure en l’entrega
dels certificats als i les voluntàries de
FADES i un pica-pica totes juntes.

Informe estadístic
sobre el temps lliure
dels adolescents a
Castelló
El 19 de desembre vam presentar
l’informe estadístic del temps lliure
de les adolescents a Castelló,
realitzat conjuntament per FADES i
Movimiento contra la Intolerancia.
Vam organitzar un diàleg estructurat
amb diferents entitats de Castelló i
de l’IVAJ on vam debatre sobre com
havia de ser l’oci i temps lliure dels
i les joves de Castelló a partir de les
dades recollides en l’informe.
A l’informe estadístic sobre el
temps lliure dels adolescents a
Castelló es recullen 736 enquestes
d’adolescents entre els 11 i els 18
anys, en edat d’institut, en els mesos
de maig i juny de 2019. D’aquestes
es van analitzar estadísticament 562
per aconseguir paritat a les dades.
Es van recollir 354 variables. Es
va enquestar a adolescents de 5
instituts de secundària de la ciutat:
Bovalar, Sos Baynat, Politècnic,
Miquel Peris i Caminàs.
Aquest estudi ens va donar nombres
molt destacables, com per exemple:
Les adolescents s’avorreixen un
total d’11:52h a la setmana. De les
562 enquestes que vam analitzar
estadísticament, el 47% ens va dir
que s’avorrien al seu temps lliure.
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Trobades
d’alumnat
mediador

Segona Trobada
d’Alumnat Mediador
curs 2018/2019

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

El 4 i 5 de maig, els i les joves
de la Federació d’Associacions
d’Estudiants van realitzar una
trobada de formació en Manises. Allí
vam compartir espai i experiències
amb els companys i companyes de
Cases de Joventut.

Per quart any consecutiu es va
celebrar a Benicàssim el 4 d’abril de
2019 la trobada d’alumnat mediador
“CO-MEDIANT”. La jornada es va
centrar en la convivència escolar,
els i les assistents van disposar d’un
espai per a compartir les bones
pràctiques que realitzen en els seus
centres educatius, també es va
generar un espai de debat sobre
com treballar els valors i quin era
el paper dels grups de mediació i
convivència. Les participants, també
van participar en catorze tallers,
repartits en diferents espais, en els
quals treballaven l’autoestima, la
gestió d’emocions, la participació de
l’alumnat, jocs cooperatius i un taller
de gamificació en les aules per als i
les docents. A més, a la vesprada es
va fer l’estrena de l’obra teatral “La
Vida de Anne”, un treball original de
l’alumnat de 2n de batxillerat de l’IES
Violant de Casalduch. La IV jornada
“Co-mediant, la mediació des de la
veu de l’alumnat”, va ser organitzada
conjuntament pel centre IES
Violant de Casalduch i la Federació
d’Associacions d’Estudiants FADES, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Benicàssim i de
l’AMPA.

Van rebre formació com a dirigents
de les diferents associacions per
millorar la comunicació i la gestió
de l’equip de l’associació. A més,
també es van formar en la gestió
de l’associació per conèixer formes
d’autofinançament i van compartir
bones pràctiques amb la resta de
companys i companyes.

13 joves responsables
dirigents de FADES
5 centres educatius
participants

més de 400 participants
entre professorat i
alumnat
20 centres educatius
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Trobada d’Estiu
d’Alumnat Mediador
curs 2018/2019

Primera Trobada
d’Alumnat Mediador
curs 2019/2020

Durant els dies 28, 29 i 30 de juny es
va celebrar Entrecases 2019, aquest
any va tindre lloc al campament
juvenil Jaume I en Alcossebre, vam
coincidir amb els i les companyes
dels Centres Juvenils. Com a marca
la metodologia de treball amb joves
que caracteritza a l’entitat, totes les
activitats realitzades durant aquesta
trobada van ser organitzades i
realitzades pels grups de joves de
manera que són sempre ells i elles
qui decideixen quines activitats
realitzar, la seua organització,
planificació i execució.

El 21 el 22 de desembre, la Federació
va estar a l’alberg Godelleta,
València, de convivència celebrant la
Primera Trobada d’Alumnat Mediador
curs 2019/2020, coincidint amb els
companys i companyes dels Centres
Juvenils.

En aquests dies es va reservar un
espai per realitzar l’avaluació anual
dels objectius que tenien les diferents
cases de joventut i associacions
d’alumnes. A més, també es va
treballar la programació i planificació
del curs següent, on els i les joves
organitzaven accions per al seu grup
i també accions conjuntes entre les
diferents associacions.

10 joves participants
de FADES
4 centres educatius

En aquests dies des de FADES es
va reservar un espai per començar
a donar-li forma a un nou projecte
conjunt de totes les associacions on
es pretén desmitificar tots els rumors
que circulen en el nostre dia a dia,
aportant dades reals i contrastant
aquestes mentides tan arrelades
a la nostra societat que generen
intolerància i odi cap a les persones.

24 joves participants
de FADES
5 centres educatius

FADES
també
participa

Participem en
la jornada “La
convivència a les
aules”

d’Esplais de Castelló, Caixa Popular
i La Federació d’Associacions
d’Estudiants (FADES). La jornada va
comptar amb una assistència de més
de 102 persones assistents al llarg
del dia.

El 9 de febrer de 2019, vam gaudir
i aprendre amb una gran jornada
entorn de la convivència a les
aules. Donar les gràcies a la FAMPA
Penyagolosa, per convidar-nos
a contar la nostra experiència i
el nostre treball de convivència
als diferents centres educatius.
Vam compartir el matí amb Pedro
Uruñuela, com a ponent principal i
vam formar part d’una taula rodona
amb els i les companyes de l’IES
Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó,
IES Miralcamp de Vila-real i l’IES
Francesc Ribalta de Castelló de la
Plana.

Els i les joves de FADES van poder
compartir accions, experiències
i reflexions sobre l’emergència
climàtica que havien fet als seus
centres al llarg del curs 2018/2019.
A més, van plantejar noves
propostes per al seu centre un model
socioecològic més respectuós amb
la vida i el medi ambient.

Hem participat en la
jornada “Què podem
fer per salvar el
planeta?”
El dissabte 28 de setembre va tindre
lloc la jornada “Què podem fer per
salvar el planeta?”, va estar dedicada
a l’ecologisme, a l’emergència
climàtica i a la cura del medi ambient.
El ponent de la jornada va ser Sera
Huertas, tècnic d’educació ambiental
de la CEACV, va fer una anàlisi de les
causes que ens han portat aquesta
situació d’emergència climàtica i de
les possibles pràctiques que podem
fer des de les nostres associacions
per mitigar les conseqüències.
Va ser una jornada on van poder
conviure i compartir experiències
les diferents associacions
organitzadores: Fundació Horta Sud,
Fundació Movimiento Ciudadano,
Associació Impuls, Associació de
Dones Antares, Associació de Veïns
Barri Sant Francesc, Associació
d’Esplais Valencians, Associació

Vam estar presents
a la jornada “Els i les
joves no passem”
El 2 d’octubre, a la Casa de la
Cultura de Manises, vam participar
en la jornada “Els i les joves no
passem”. Més de 100 persones
van acudir aquesta cita, entre ells,
responsables polítics i tècnics de
joventut, participació i infància dels
diferents municipis de tot el país
Valencià.
Al llarg del matí es van realitzar
actuacions en directe i diverses
ponències, entre elles: Jesús Martí
(Director General de l’IVAJ), Maria
Jesús Pérez Galán (Directora General
de Participació), Jesús Borràs i
Sanchis i Consuelo Campos, entre
altres.

La Fundació Horta
Sud entrevista a la
nostra tècnica, Jahel
Molina
El 7 d’octubre la Fundació Horta Sud
va publicar una entrevista a la nostra
tècnica on li preguntaven sobre
l’existència de l’emergència climàtica
i com des de la Federació treballem
per tal de fer el món on vivim més
sostenible i tractar d’atenuar tots els
danys irreversibles davant d’aquesta
situació.
Us deixem algunes de les idees més
destacades, podeu llegir l’entrevista
completa a la web de la Fundació
Horta Sud.

“Considere que és inqüestionable
el moment d’emergència ecològica
que està vivint el planeta, i pense
que necessitem prendre mesures
immediates i efectives si volem
atenuar el dràstic deteriorament
ecològic que estem generant”.
“És important que treballem a petita
escala perquè tots i totes coneguem
els danys i la irreversibilitat si no
comencem a aplicar solucions
efectives”
“És moment d’associar-nos i
organitzar-nos de forma conjunta per
tal de tindre més veu”
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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 comunicarvos 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!

Resum econòmic federatiu 2019

Transparència

Despeses

80.440,87 €

Activitat

26.680,66 €

Formació

4.250,00 €

Gestió de l’entitat

6.819,11 €

Publicitat

2.499,42 €

Personal

38.497,37 €

Impostos

1.694,31 €

Ingressos

94.078,42€

Quotes

1.421,12 €

Cursos i serveis

1.619,82 €

Subvencions

91.037,48 €*

*Subvencions concedides en 2019 més una subvenció de l’any 2020 concedida en l’any 2019.

Romanent:

13.637,55 €

Amb el suport i la col·laboració de:
Ajuntament d’Almassora, Ajuntament d’Onda, Ajuntament de Benicàssim, Ajuntament Castelló de la Plana, AMPA IES
Violant de Casalduch de Benicàssim, Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, FAMPA Castelló “Penyagolosa”,
Fundació Novessendes, Universitat Jaume I de Castelló, AMPA i IES Politècnic de Castelló, IES Broch i Llop de Vila-real.

