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La Federació d’Associacions d’Estudiants – FADES és una entitat
que sorgeix des de la inquietud de diversos joves membres
d’associacions d’alumnat per fomentar l’associacionisme
estudiantil i la participació de l’alumnat en la seua educació. Ens
van crear l’1 de juliol de 2016,i actualment ens trobem en el moment
de posar en marxa un ambiciós projecte amb un gran nombre
d’activitats per tal de poder aconseguir els fins pels quals es va
constituir la Federació.
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VISIÓ
Creiem en el poder transformador de la joventut, en la importància
de l’etapa de l’adolescència com a moment clau de conformació del
pensament i el compromís social de la persona.
Pensem que la participació de les persones joves a l’ensenyament
s’ha d’afavorir des del foment de l’organització de l’alumnat actiu, el
voluntariat compromés i la dinamització d’activitat sociocultural als
centres.
MISSIÓ
La nostra missió és ajudar a les persones joves en l’adquisició de
competències bàsiques per a la conformació de la seua ciutadania
compromesa. Generem espais d’experimentació i aprenentatge on
elles i ells són els protagonistes, on s’empoderen amb ferramentes
que les faciliten la detecció de necessitats i la possibilitat
d’implicació en la millora de la realitat més propera.
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3 objectius principals
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 Afavorir la participació ciutadana i la cultura
democràtica entre les persones adolescents.
 Fomentar la implicació de les i els adolescents
en la millora de la seua realitat.
 Millorar el funcionament de les entitats
estudiantils i grups d’alumnat actiu, amb especial
suport en el compliment de la legalitat i el treball
en xarxa.
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La Federació
d’Associacions
d’Estudiants
compta amb 8
entitats federades
L'Associació d'Alumnes Tots a Una de
l'IES de Betxí - ADATAU  L'Associació
d'Alumnes de Benicàssim de l'IES Violant
de Casalduch - AAB  L'Associació
d'Alumnes Riu Túria de l'IES Riu Túria de
Quart de Poblet - AART  L'Associació
d'Alumnes IES Álvaro Falomir, de l'IES
Álvaro Falomir d'Almassora, ADAFAFADES  L'Associació d'Alumnes
l'Alcalatén Viu, de l'IES Alcalatén
d'Alcora, ADAV  L'Associació
d'Alumnes de l'IES Les Rodanes, de l'IES
Les Rodanes, ADAR, VIlamarxant 
L'Associació d'Alumnes de l'IES Bovalar,
Ecobovalar, de Castelló de la Plana 
L’Associació d’Alumnes de l’IES la Senda
de Quart de Poblet.
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Secretariat
Presidència/Presidencia Arturo Burdeus
Piquer. Secretaria/Secretaría Sergio
Lorenzo Miguel. Tresoreria/ Tesorería
Sara Bou Pérez. Vocal Jorge López
Heredia. Vocal Maya Yousef Alghzawi.

Diferenciem el concepte “use” del concepte
“persona usuària” per a mesurar l'impacte dels
nostres projectes d'una forma més fidedigna.
La metodologia de comptatge de persones
usuàries té sentit en l'àmbit de projectes
que treballen amb subscripció d'aquestes a
un servei determinat i/o a unes instal·lacions
concretes. Els nostres projectes s'emmarquen
en la metodologia de l'animació sociocultural
i oci educatiu i en la majoria d'ells no es donen
les condicions de servei permanent ni en
instal·lacions fixes.
Els usos i les persones usuàries poden ser de dos
tipus: nominals i no nominals. Diem nominals
o UN a aquells que es donen en activitats que
per la seua tipologia, és possible identificar a
les persones participants amb nom i cognoms.
Els no nominals o UNN són, en canvi, aquells
que participen en activitats la tipologia de les
quals (exposició, campanya de difusió,...) no
permet identificar nom i cognom de les persones
assistents, i només és possible obtenir l'abast
numèric total.
Dades de l’impacte 2021
4.849 usos del programa
1.558 usos no nominales
3.291 usos nominales

UVES. Unitats
de voluntariat
estudiantil

Cada UVE té dades actualitzades del seu centre
que els servirà per a poder adequar la seua
intervenció i fer accions que responen a les
necessitats i inquietuds detectades.
Sobre quins temes treballem?
• Relacions personals. Recull informació sobre
les relacions de parella i la idea de l’amor i
les situacions de desigualtats sobre sexe,
procedència i nivell socioeconòmic.
• Mediambient. Ens dóna informació sobre la
percepció de l’emergència climàtica i el nivell
d’implicació de la població en la solució al
problema.
• Relacions socials amb detecció de situacions
que visibilitzen l’assetjament escolar.
Poc a poc en les trobades trimestral s’aniran
ampliant les temàtiques a analitzar, en base a
les dades i les inquietuds arreplegades en cada
centre educatiu.
Quantes dades tenim arreplegades?
Durant 2021 hem aconseguit 2.187 enquestes
de 9 IES:
IES Álvaro Falomir, Almassora
IES Betxí, Betxí
IES L’Alcalatén, l’Alcora
IES Matilde Salvador, Castelló de la Plana
IES Vicent Castell, Castelló de la Plana
IES Pere Boïl, Manises
IES Ausiàs March, Manises
IES Jose Rodrigo Botet, Manises
IES la Senda, Quart de Poblet

Què és?
El projecte UVE (Unitat de Voluntariat Estudiantil)
és una oportunitat per a conèixer millor a la
població adolescent.
El projecte pretén obtenir una visió del que pensa
la població adolescent respecte a temes d'interès
social mitjançant la configuració de grups
d’alumnat que realitzen enquestes periòdiques
en els centres d’educació secundària. Aquests
grups es denominen UVES (Unitats de Voluntariat
Estudiantil). Les dades recollides s’analitzen
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Usos: la mesura del
nostre impacte

per a poder fer comparatives respecte a altres
territoris i poder servir de fonamentació per a
la intervenció de transformació i millora de la
realitat detectada.

Centre d’educació
en la participació
Què és?
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Un Centre d’educació en la participació, és un
projecte d’oci educatiu basat en el model de
centres juvenils europeu.
Un Centre d’Educació en la Participació o Centre
Juvenil és un local pensat específicament
per facilitar que entren i s’organitzen en ell
joves adolescents del municipi de 12 a 17
anys. Amb reunions periòdique, l’obligació
d’assistència a tallers setmanals i l’assumpció de
responsabilitats de forma progressiva, es treballa
l’adquisició de valors i es generen hàbits de
participació social en una etapa, l’adolescència,
crucial per al desenvolupament de la persona. El
funcionament dels tallers, de les reunions i de les
dinàmiques de grup està guiat per una persona
amb tasques d’animadora juvenil.
Portem des de 2019 treballant en col·laboració
amb el Negociat de Participació Ciutadana
de l’Ajuntament de Castelló de la Plana amb
l'obertura d’un centre d’aquest tipus a la ciutat i
tenim previst obrir un altre en 2022.
La programació setmanal d’oci educatiu es
complementa amb activitats puntuals els
divendres i cap de setmanes.
On pots trobar-nos?
Ens trobem al barri del Raval Universitari de
Castelló, concretament al carrer Joaquim Garcia
Girona, 58.
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Emprenedoria
juvenil
Projecte de sensibilització entre les i els
adolescents de la província de Castelló per
afavorir la cultura de l’emprenedurisme juvenil,
amb un acte principal en forma de Jornada de
foment de l’emprenedurisme juvenil.
Hem fet tre edicions de la Jornada, en 2018, 2019
i 2021. L’última edició va ser el 2 de juliol de 2021
a l’Espai Cultural el Menador de Castelló a la que
van assistir 56 persones, de les quals 38 eren
dones i 18 homes.
La jornada tenia diferents activitats
programades:
• Espai de networking, on es va convidar a
entitats socials i de promoció de la economia
de la província com moment de facilitació de
creació d’una xarxa de contactes.
• Ponències, on van poder gaudir de la
ponència de Juana López, tècnica de
Participació, Infància, Adolescència i Joventut
de Quart de Poblet sobre l’Impacte de l’oci
educatiu en el futur professional.
• Tallers formatius i creació de grups d'interès:
– Com adaptem els projectes per
aconseguir la major base social possible?.
• Estratègies per al treball dels diferents nivells
de participació
– Com desenvolupar la teua idea?
Creativitat. 4 taules creativitat.
• Exposició de bones pràctiques, on es van
presentar les experiències de:
– Associació Esplais de Castelló, el primer
treball de joves monitores amb Sandra
Arnau, treballadora de l’Esplai de Betxí.
– Centre Juvenil, la professionalització del
temps lliure: Diego Iglesias, animador
Centre Juvenil Raval Universitari de
Castelló
– Federació d’Associacions d’Estudiants
FADES, com generar compromís social
des de l'associacionisme estudiantil, Jahel
Molina Tècnica FADES
– Experiència del Procés de Selecció de
personal per a projectes d’oci educatiu:
Carla Balbastre, directora de projectes

La metodologia Aprenentatge Servei ens
possibilita treballar temàtiques d’interès en
la societat com la memòria democràtica, la
consciència ambiental i la igualtat entre dones i
homes a partir de propostes nascudes de les i els
adolescents als instituts.
En relació amb l’anàlisi fer pel programa UVES,
pretenem sensibilitzar mitjançant la metodologia
Aprenentatge Servei. L’Aprenentatge Servei és
una proposta educativa que combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en
un sol projecte ben articulat en el qual les
persones participants es formen treballant sobre
necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo.

Recrea la teua
ciutat
Amb aquesta activitat hem pogut arreplegar
dades sobre les necessitats i inquietuds de la
ciutadania en general respecte a temes d'interès
social. En aquest primer any, hem obtingut dades
de Benicàssim.
Durant 2021 hem centrat esforços en dissenyar
l’enquestat, per a després poder realitzar
sessions de treball mensual on facilitar la
generació d’opinions, accions i línies de treball
per a millorar la realitat. A aquestos fòrums tenen
un públic divers, però principalment han sigut
persones responsables del teixit associatiu per
tal de poder generar sinergies i treball en xarxa.
És una activitat pensada per a generar opinió
pública i debat polític davant de les pròximes
eleccions 2023 i disminuir la desafecció que la
ciutadania té actualment amb l'esfera política.

La intervenció està dissenyada en 3 sessions
en l’aula on es detecten les necessitats i les
inquietuds dels grups i 6 sessions més on es
dissenya des de la voluntarietat de les persones
l’acció per a millorar la societat. A més l’última
sessió es dedica a l’avaluació i celebració de
l’experiència.
Hem realitzat experiències d’Aprenentatge
Servei en 10 IES:
IES Riu Túria de Quart de Poblet
Colegio San Enrique de Quart de Poblet
IES la Senda de Quart de Poblet
IES Matilde Salvador de Castelló de la Plana
IES la Plana de Castelló de la Plana
IES Bovalar de Castelló de la Plana
IES Vicent Castell de Castelló de la Plana
IES Vila-roja d’Almassora de Castelló de la Plana
IES Álvaro Falomir d’Almassora de Castelló de la
Plana IES Violant de Casalduch de Benicàssim
L’activitat ha tingut 1629 usuàries nominals.
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Sensibilització
amb metodologia
aprenentatge
servei
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Suport a
les entitats:
democràcia,
transparència i
comunitat
• Assemblea General de FADES al mes
setembre amb la doble funció de compliment
legalitat i activació del curs.
• 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, les i els joves participants
aprenen rols de lideratge i de cooperació per
a les seves associacions.
• Serveis que presta la Federació a les seues
entitats federades:
– Comptabilitat unificada, amb
assessorament especialitzat a les entitats
enquant a les obligacions documentals,
fiscals, laborals i comptables.
– Compliment de la normativa de
transparència amb l’actualització de la web
amb les dades requerides.
– Compliment de la normativa en protecció
de dades amb la plataforma de gestió de
persones associades.
– Assegurança de responsabilitat civil i
accidents per a totes les activitats.
– Assegurança específica per a les persones
voluntàries.
• Compliment de la normativa laboral, amb
adequació dels llocs de treball i facilitació de
les condicions laborals adequades a cada
situació. Compliment amb la normativa de
riscos laborals
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Plans de
treball que ens
enforteixen
• Pla de voluntariat
Creem en una manera de fer voluntariat en la que
les persones siguen les verdaderes propietàries
del projecte en el que s'involucren. Des de FADES
considerem important donar opcions a aquelles
persones que volen dedicar una part del seu
temps lliure a tasques voluntàries.
El nostre Pla de Voluntariat pretén contextualitzar
les tasques de voluntariat, d’acord amb la
normativa vigent, valorar la feina realitzada
per les persones voluntàries i que servisca de
plataforma per impulsar noves activitats de
voluntariat que afavoreixin la nostra missió.
Som oficialment Entitat de Voluntariat, amb el
número de registre CV-04-056666-CS des de
l'any 2016.
Durant 2021 hem gaudit del treball de 32
persones voluntàries, 19 dones i 13 homes.
Les persones són voluntàries en tasques
diverses però totes necessàries per a millorar el
nostre projecte. Portar el cobrament de quotes
en un institut, encarregar-se de la publicació en
xarxes de les últimes notícies, dissenyar el pla
formatiu i aconseguir que tinga coherència en
tot el que fem, són alguns dels exemples que
persones com Nerea, Aina o Radvan fan.
A més, hem mantingut el perfil com entitat de
voluntariat en la xarxa RECONOCE, per a activar
reconeixement de competències de voluntariat.
• Pla d’igualtat en tramitació del visat en
Conselleria.
Som una organització que pretén fomentar
l’associacionisme juvenil i la participació juvenil
en el món que ens envolta. Som conscients de
la importància de la participació de les dones
en la vida pública i els obstacles que aquesta
participació ha trobat al llarg dels temps, tant
a nivell formal com mitjançant els mecanismes
de socialització dels rols de gènere. Les dones
han hagut de lluitar històricament per a ser
reconegudes i acceptades en el món associatiu,
polític o sindical. També han hagut de vèncer
barreres derivades d’una educació patriarcal

Per a reforçar i millorar aquest compromís
durant 2021 s’ha elaborat i aprovat aquest I Pla
d’Igualtat, que abarca aspectes relacionats amb
el funcionament general de l’organització i les
associacions que en formen part. Per tant, és
un pla que inclou mesures de l’àmbit laboral,
atenent a les diferents àrees pròpies del plans
d’igualtat d’empresa, tot i que FADES, per la
seua envergadura, no està obligada per llei
a comptar amb un Pla d’Igualtat d’aquestes
característiques. D’altra banda, el Pla inclou
accions que afectaran el voluntariat i les
persones associades, més enllà de l’estricte
àmbit laboral, l’organització interna de la
Federació i les seues associacions, així com les
activitats a planificar de cara a l’exterior.

Segon Premi
Participa- Acció
2021
En la primer edició del Premi Participa- Acció
organitzat per la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica s'han destacat sis projectes en
matèria de participació ciutadana i foment de
l’associacionisme en tota la Comunitat i nosaltres
hem sigut premiat amb el Segon Premi en la
modalitat d’Educació en la Participació.
La iniciativa premiada ha sigut ‘Alumnat implicat
a la societat’, un projecte que se centra en les
necessitats que es detecten actualment en
persones joves, principalment entre 12 i 17 anys
per a fer front de manera col·lectiva a factors
que han afectat substancialment les persones
joves i a la visió del seu present i el seu futur com
l’assetjament escolar, l’homofòbia, la violència
de gènere a l’adolescència, l’augment de la
interculturalitat, la manca de participació de
l’alumnat, la desafecció política o l’impacte de la
COVID-19, entre d’altres.

Xarxes de treball
amb altres entitats
ciutadanes
Manteniment de les xarxes de treball amb altres
entitats ciutadanes, amb accions específiques:
• Participem de la Trobada d'Escola de
Ciutadania que es realitza al setembre en
Manises amb més de 7 entitats del camp
de l’animació sociocultural, la dinamització
comunitària i la participació ciutadana
• Formem part dels Consells de la Joventut
d’Almassora, Castelló de la Plana i Quart de
Poblet.
• Col·laboració amb IES i les seues AMPES /
AFES.
• Coordinació amb FADEA_ Federación de
Asociaciones de Estudiantes de Aragón,
per tal millorar metodologies i augmentar
impactes de les accions.
• També treballem amb entitats com:
Associació d’Alumnes Tots a Una (ADATAU)
de l’IES de Betxí, Associació d’Alumnes
de Benicàssim (AAB) de l’IES Violant de
Casalduch de Benicàssim, Associació
d’Alumnes Riu Túria (AART) de l’IES Riu Túria
de Quart de Poblet, Associació d’Alumnes
IES Álvaro Falomir (ADAFA-FADES) de l’IES
Álvaro Falomir d’Almassora, Associació
d’Alumnes l’Alcalatén Viu (ADAV), de l’IES
Alcalaten d’Alcora, Associació d’Alumnes
Ecobovalar (AAEB), de l’IES Bovalar de
Castelló de la Plana, Fundació Horta Sud,
Coop. Transversal, Associació Impuls,
Escola de Cases, Fundación Movimiento
Ciudadano, Fundació Novessendes, Ateneu
Laic Stanbrook de Saragossa, Federació
Valenciana de Cases de Joventut, Associació
de Cases de Joventut de Castelló.
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que construïa les seues subjectivitats sobre
allò que s’esperava d’elles per ser dones. Per
això, considerem que és important que la
primera experiència de participació de moltes
persones joves tinga compte aquesta realitat i
es faça un esforç especial en aquest sentit. No
es pot pretendre ser “neutres” al gènere sense
reproduir i perpetuar desigualtats existents.

Comunicació i
xarxes socials:

No oblideu entrar i donar-li
like per a seguir totes les
activitats i accions que
fem!
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Mitjançant les xarxes socials podem comunicarnos 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/

Amb el suport i la
col·laboració de:
Ajuntament Castelló de la Plana
Diputació de Castelló
Generalitat Valenciana
Fundació Novessendes
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Resum econòmic federatiu 2021
128.997,08€

Activitat:

42.709,24€

Formació:

3.650,00€

Gestió de l’entitat:

12.150,45€

Publicitat:

8.021,36€

Personal:

62.466,03€

Impostos:

0,00€

Ingressos:

126.495,70€

Quotes:
Cursos i serveis:
Lloguers:
Subvencions:
Guanys:

165,00€
22.775,97€
227,26€
103.327,47€
2.501,38€
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Despeses:

