
Plans joves:  

Contextualització als Plans Joves 
 
Continguts: 
Aquest curs online té per objectiu principal ajudar a comprendre a mode general què és, què 
implica i quins fonaments sustenten l’elaboració dels Plans joves locals/comarcals, 
basant-nos en la legislació valenciana en matèria de Joventut i en els Recursos 
professionals de la Xarxa Jove per al Pla Jove. 
Partirem de la contextualització dels fonaments dels Plans Joves i el procés elaborat al 
Seminari,  revisarem les tasques que s’encomanen al personal tècnic de joventut per a 
elaborar un Pla Jove, ens familiaritzarem amb la legislació valenciana en matèria de 
Joventut, per a arribar a completar el mapa d’allò que hem de fer durant el procés 
d’elaboració d’un diagnòstic de la realitat juvenil i del Pla Jove territorial. 
 
 
Objectius: 

● Dotar d’una base teòrica general per a l’elaboració dels Plans de Joventut 

basant-nos en els “Recursos professionals de la Xarxa Jove per al Pla Jove”.  

● Generar una visió general del que serà la tasca d’elaborar un Pla Jove. 

● Oferir acompanyament al personal tècnic de nova incorporació i resoldre els dubtes i 

dificultats sorgides.  

● Contribuir a la temporalització de les tasques del personal tècnic referents al Pla 

Jove . 

 
 
A qui va dirigit? 
 
Personal tècnic de la Xarxa Jove que pertany al Pla de municipalització: 
 

● 1r tipus: personal de nova incorporació (últims 6 mesos) que encara no 
hagen començat el procés de diagnòstic.  

● 2n tipus: personal de nova incorporació (últims 6 mesos) que ha començat 
amb el diagnòstic i no haja realitzat cap formació sobre Plans Joves.  

● 3r: personal incorporat prèviament als últims 6 mesos, que no haja començat 
amb el diagnòstic, que no haja realitzat cap formació sobre aquest  i/o que 
tinga necessitat formativa o d’assessorament en la tasca.  
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Metodologia i tasques: 
 
A l’inici del curs es facilitaran tots els materials, juntament amb un cronograma i una 
proposta ideal de seguiment diari de la formació, així com els terminis límit per a complir 
amb les distintes tasques proposades.  
Hi haurà dues sessions virtuals obligatòries (vídeo-reunions), una d’inici i una de tancament, 
on s’explicaran els materials, tasques i continguts en temps real, i es resoldran els dubtes 
plantejats, a fi d’esclarir continguts i problemàtiques recurrents. L’assessorament i contacte 
amb l’equip del LOT 3. Assistència tècnica a municipis i mancomunitats serà constant 
sempre que es requerisca per resoldre qualsevol tipus de dubte. 
La tasca a entregar ha estat dissenyada per a ajudar-vos a elaborar part de les vostres 
responsabilitats sobre el diagnòstic i orientar-vos en les pròximes passes, de forma que tot 
això contribuisca a avançar en l’objectiu d’elaborar un Pla Jove. 
La metodologia serà per tant participativa i eminentment pràctica, amb treball autònom i 
espais per a la posada en comú i la reflexió i discussió grupal. 
 
 
MODALITAT: Online 
 
DURADA: 15 h 
 
CERTIFICAT:  Per a obtindre el certificat d’aprofitament del curs, es requerirà: 
 

● Respondre el qüestionari inicial  
● Llegir i descarregar tots els materials lliurats 
● Assistir a les dues vídeo-reunions. (Es permetrà una falta degudament justificada)  
● Entregar la tasca dins del termini establert i que aquesta siga apta 
● Respondre el qüestionari final d’autoavaluació  
● Emplenar l’enquesta de final de curs 

 
 
PROFESSORAT: Equip Lot 3. Assistència tècnica a municipis i mancomunitats:  
Janis Piñana Fernández, Bruno Ignacio López-Guitián Arranz, Neus Ortiz Gómez 


