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1. Introducció: 

 
La joventut valenciana té molt a dir, perquè ha patit més que altres sectors de la societat 
els efectes de la crisi, perquè no se li pren com a subjectes de dret i perquè no tenim tots 
els drets adquirits. Per totes aquestes causes, la nostra única preocupació no és eixir de 
festa i estar amb el mòbil, no volem estar parats, volem transformar i millorar el món. 
Perquè ens afecten i ens importen les coses que succeeixen al nostre voltant.  
 
No ens resignem. Volem construir un present i context on la joventut valenciana puga 
desenvolupar-se de manera plena i integral, perquè a la joventut valenciana l'afecta la 
qualitat dels contractes, l'afecta el salari precari que reben, l'afecta la bombolla 
immobiliària i l’especulació del lloguer, l’afecta la nova llei d'educació, l'afecta la violència 
masclista, el patriarcat, la manca de temps per a cuidar-se i al mateix temps les 
campanyes amb la idealització del cos.  
 
A la joventut valenciana li importa la relació amb Europa, cap a on anirà el projecte 
europeu; li preocupa el medi ambient; l'escalfament global; que totes les persones puguen 
participar en igualtat d'oportunitats i que puguen estimar a qui vulguen sense pors. Les 
persones joves volen prendre decisions tenint tota la informació per a poder dur-la a 
terme i una part de la joventut es reuneix durant els cap de setmana per a aportar el seu 
gra de sorra per a canviar la societat en la qual viuen.  
 
D’aquesta manera, la nova comissió permanent es proposa abordar tots aquests temes 
coordinats en sis blocs; educació integral, feminismes i diversitat, formació, participació i 
comunicació, internacional i territorial, inclusió social, desenvolupament sostenible i medi 
ambient i socioeconòmica i vida saludable per a ajudar i per a respondre a les necessitats 
de la joventut valenciana.  
 
També vol continuar reivindicant la importància i valor de la joventut en la societat 
valenciana. D’aquesta manera, el Consell Valencià de la Joventut continuarà apostant per 
fer incidència política promoure unes polítiques de joventut de qualitat i que 
repercutisquen en un millor estil de vida de la joventut.  
 
Per aquesta raó, reivindiquem al Consell Valencià de la joventut com a referent de la 
joventut associada i no associada, sent els representants en l'àmbit administratiu i 
institucional, com a interlocutor i altaveu dels seus interessos. A més de promoure 
l'associacionisme i la creació de consells locals i territori 
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2. Desenvolupament: 

 
La Comissió Permanent del Consell Valencià de la Joventut es va presentar a l’Assemblea 
General Ordinària que va tindre lloc el 15 de desembre de 2018, amb un programa de línies 
generals que ha de ser desenvolupat i treballat amb les entitats membre.  
 
 
Organització del Pla de Treball 
 
La candidatura es va presentar amb 4 objectius generals i una proposta de línies 
estratègiques per àrees. Per la qual cosa, els objectius generals han d’estar presents en la 
proposta del Pla de Treball. Aquests objectius poden transformar-se com una línia 
d’intervenció. 
 
 

a) Objectius Generals: 
 

1. Fomentar l’apoderament de la joventut, Consells Locals de la Joventut, 
associacions i joventut no associada. ⇒ Incentivar la participació. 

2. Ser referent de la Joventut per a tota la societat valenciana ⇒ Incidència Política.  
3. Promoure la formació per a totes les persones joves. ⇒ Afavorir Formació. 
4. Consolidar el Consell valencià de la Joventut com a un espai segur i feminista. ⇒ 

Promoure la Igualtat d’Oportunitats.  
 
Aquests objectius seran els eixos transversals d’intervenció i els reorganitzarem com a: 
 

A. Desenvolupar Incidència Política 
B. Incentivar la participació 
C. Afavorir la formació 
D. Promoure la Igualtat d’Oportunitats.  
 
 

 
Els objectius de les àrees de treball estaran relacionats amb els eixos d'intervenció per a 
veure com es poden desenvolupar. No és necessari que cada àrea tinga una acció o un 
objectiu per cada enfocament. S'ha de prioritzar què és el que es pot desenvolupar i 
intentar fer una aproximació als recursos que poden necessitar les diferents accions per 
a planificar quins són més prioritàries. 
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b) Àrees de Treball: 
 

 

BLOCS ÀREES 

Bloc Educació Integral 

Educació No Formal 

Educació Formal 

Cultura 

Bloc Feminismes i Diversitat 
Feminismes 

Diversitat 

Bloc Formació, Participació i Comunicació 

Formació 

Participació 

Comunicació 

Bloc Internacional i Territorial 

Internacional 

Territorial 

Bloc Inclusió social, Desenvolupament 
Sostenible i Medi Ambient 

Inclusió Social 

Medi Ambient 

Bloc Socioeconòmica i Vida Saludable 
Socioeconòmica 

Vida Saludable 



BLOC 1
 

EDUCACIÓ
INTEGRAL
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4 Àrea: Educació No Formal (Xabi, David i Pilar) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Visibilitzar la labor  
de l’oci educatiu. 

Difondre l’activitat de les entitats 
d’Educació No Formal. 

Nombre d’activitats difoses. 

Conscienciar a la societat sobre la 
importància del reconeixement de 
les competències adquirides pel 

voluntariat. 

Donar suport al RECONOCE. 

Nombre d'accions formatives realitzades. 

S’ha fet la campanya de conscienciació 
sobre les competències del voluntariat. 

b) Promoure la participació. 

Mantenir el grup de treball 
d’Educació No Formal. 

Convocar el grup de treball 
mensualment. 

Nombre de convocatòries realitzades. 

Fomentar alternatives d’oci. 
Trobar alternatives d’oci 

mitjançant reunions i xarxes socials 
Nombre de bones pràctiques trobades. 

Generar espais de trobada per a 
les entitats d’Educació No Formal. 

Trobada  d’associacions d’Educació 
No Formal. 

S’ha fet la trobada. 

c) Facilitar la formació. 

Formar i informar sobre els canvis 
legislatius en el desenvolupament 
de la Llei de Polítiques Integrals de 

Joventut. 

  

Consolidar, en col·laboració amb 
l’IVAJ, una oferta de formació 
contínua per a la millora de les 
capacitats de les persones que 

intervenen en oci educatiu. 

  

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Fer del grup de treball d’Educació 
No Formal un espai paritari. 

 
Mantenir una participació 

proporcionada d’homes i dones al 
grup. 

Nombre de dones i d’homes participants a 
les reunions i a les accions del grup de 

treball. 
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Àrea: Educació Formal (Raquel i Xabi) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. Fer incidència política en l’àmbit 
educatiu. 

Fer propostes per a la LIVE 
mitjançant reunions amb 

responsables de la presa de 
decisions, el grup de treball d'EF i 

reunions o jornades de treball per a 
recollir propostes. 

Nombre reunions. 

Actes de les reunions. 

Fotografies en xarxes. 

Assistir a totes a les reunions del 
consell escolar si es cau. 

Actes i xarxes. 

Fer propostes per a la participació de 
l'alumnat dins de la comunitat 

educativa en l’àmbit de la 
participació i programació general 
de l'ensenyament no universitari i 

universitari. 

Xarxes. 

Fer incidència en la reforma del 
reglament del CECV 

 

Nombre d’esmenes al reglament i d’actes 
de les reunions. 

Fer incidència en la nostra proposta 
CIVE del CVJ 

 
 

b) Promoure la participació. 

Fomentar la creació de noves 
associacions de persones 

representants d’estudiants als centres 
educatius valencians i donar suport 
aquelles que ja estiguen creades. 

Guia de creació d'associacions de 
persones representants d'estudiants. 

S'ha desenvolupat la guia. 

Facilitacions per a la creació de 
noves associacions de representants 

d'estudiants. 
Nombre de facilitacions. 
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Reunir a  persones representants 
estudiantils autonòmiques de centre 
(associades i no associades) i dotar 
de contingut formatiu i d'incidència 

política la reunió. 

Nombre de reunions. 
Nombre de persones participants. 

Consolidar el grup de treball 
d’educació formal i fomentar la 
col·laboració entre federacions 

d’estudiants. 

Creació de dos subgrups de treball 
(EF-no universitari i EF-universitari) i 

que cadascú compte amb un 
referent de la CP. 

Grups creats. 
Nombre de reunions. 
Nombre participants. 

Fer un calendari de reunions i acords 
de mètode de treball per a convocar. 

Calendari. 
Nombre reunions. 

c) Facilitar la formació. 

Fomentar la creació de noves 
associacions de representants 

d’estudiants als centres educatius 
valencians i recolzar aquelles que ja 

estiguen creades. 

 
Que les entitats estudiantils utilitzen 

“la formació a la teua entitat” del 
Consell. 

Una sol·licitud mínima per entitat.  

Campanya de foment de la 
participació en les eleccions a 
consells escolars de centre i 

participació estudiantil. 

S’ha facilitat la campanya infogràfica 
adaptada a les entitats. 

S’ha organitzat la formació per a la 
campanya d'eleccions a consells escolars. 

c) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats.  

Fomentar una sexualitat sana i en 
positiu mitjançant la creació de 
recursos bàsics sobre sexualitat. 

Fer una formació per a les entitats 
estudiantils. 

S´ha fet, almenys, una formació. 

Desenvolupar una guia. S’ha desenvolupat la guia. 

Fer accions puntuals d’incidència en 
xarxes en dies relacionats amb la 

salut, orientats específicament per a 
persones estudiants. 

S’ha fet, almenys, un parell d’accions en 
xarxes. 
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Àrea: Cultura (Yolanda i Guillem) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Incidència Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanya de foment de lectura 
en col·laboració amb les BPE de la 

Comunitat Valenciana i amb la 
Xarxa de Lectura Pública de la 

Comunitat Valenciana. 
 
 

S’ha compartit la campanya de, almenys, 
un centre en xarxes socials. 

 

Cada dos mesos es recomanarà un 
llibre en les xarxes socials; es 
contactarà amb booktubers. 

 
 
 

S’ha tingut una reunió amb la Xarxa de 
Lectura pública. 

S’ha contactat amb booktubers i s’han fet, 
almenys, dues recomanacions. 

 

Col·laboració amb el concurs de 
narrativa SAMBORI per a crear una 

categoria de temàtica jove. 

S’ha fet una reunió amb les persones 
organitzadores del sambori per a que 

s’incloga a la pròxima edició. 
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Promoció i ús del valencià.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ús del valencià com a llengua 
preferent en totes les campanyes i 

comunicacions públiques del 
Consell. 

Nombre de campanyes i publicacions fetes 
en valencià. 

Col·laboracions amb grups de 
música en valencià, preferentment 

formats per joves. 

S’ha realitzat, almenys, una activitat amb un 
grup de música en valencià. 

b) Promoure la participació. 
Democratització de la cultura. 

 
 

Creació del conveni de 
col·laboració amb la filmoteca per 
a desenvolupar eines de promoció 
de la participació juvenil en la seua 
promoció i afavorir la promoció de 

creacions juvenils.  
 
 
 

S’ha signat el conveni. 
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Promoció de la creació de cultura 
jove. 

Apropament de les persones joves 
als museus i teatres de l territori 
promocionant els avantatges del 

carnet jove. 
 
 

S’ha compartit la campanya en xarxes 
socials. 

 
 

Creació d’una trobada de persones 
escriptores joves a nivell 

autonòmic. 
 

S’ha fet la reunió amb la direcció general 
de cultura i el consorci de museus. 

c) Facilitar la formació.    

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOC 2
 

FEMINISMES
I DIVERSITAT
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Àrea: Feminismes (Yolanda i Raquel) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Incidència Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denunciar les violències masclistes 
i assenyalar-les com un problema 

de la joventut. 

Adherir-nos a la convocatòria de la 
Coordinadora Feminista de 

València de tots els dimecres de 
mes contra els assassinats 

masclistes. 

S’ha fet una reunió amb la Coordinadora per 
a transmetre el suport del Consell Valencià 
de la Joventut a les seues convocatòries i la 
nostra intenció d’aportar una perspectiva de 

joventut a la denúncia de les violències 
masclistes. 

Denúncia dels assassinats i altres 
agressions masclistes sobre dones 

joves, posant en relleu que es 
tracta d’un problema que persisteix 

entre la joventut. 
 
 

 

Es compartirà un comunicat de 
denúncia i condol quan es 

produïsca una agressió cap a una 
dona jove. 

 
 

S’han compartit comunicats de denúncia i 
condol quan s’ha produït una agressió cap a 

una dona jove. 

Participar de l’agenda feminista del 
País Valencià 

Realitzar diverses campanyes 
relacionades amb temes d’interès 

social. 

S’han realitzat les campanyes. 

S’ha fet una reunió amb la FMJ i s’ha 
plantejat com fer una col·laboració. 
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b) Promoure la participació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creació del Grup de Treball de 
Feminismes. 

Redireccionar i adaptar l'antic grup 
d'equitat als nous objectius del Pla 

de Treball. 

S'ha creat el Grup de Treball de l'àrea de 
Feminismes. 

S’ha fet una reunió del GT una vegada al 
trimestre. 

S’ha generat una campanya d'incidència. 

Implicar a les entitats i CLJ perquè 
participen en el grup. 

Nombre de Consells implicats al GT. 

El Grup de Treball junt a l'àrea de 
Feminismes dissenyarà diverses 

campanyes. 

Nombre de campanyes desenvolupades des 
del GT. 

Creació de grup d'Apoderament. 

Es faran activitats, converses 
informals i xerrades per tal de 

promoure l’apoderament de les 
dones joves en la nostra realitat 

social immediata. 

Nombre d’accions de sensibilització sobre 
l’apoderament de les dones realitzades al 

Consell. 

Promoció de la participació de 
dones joves associades i no 

associades per tal de promoure 
l’apoderament de les dones joves 

en la nostra realitat social 
immediata. 

S'ha creat el grup d'Apoderament. 

Reunió del GT una vegada al trimestre. 

S’ha generat una campanya de 
desapoderament masculí. 

Creació del grup de Noves 
Masculinitats. 

Es faran principalment xerrades, 
encara que també poden sortir del 

grup activitats i converses 
informals. 

Està dirigit als homes joves, tant 
pertanyents a les entitats 

membres, com no associats, per tal 

S'ha creat el grup de Noves Masculinitats. 
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de promoure les noves 
masculinitats en la nostra realitat 

social immediata. 

c) Facilitar la formació. 
Fomentar una metodologia de 

treball amb perspectiva de gènere. 

Donar difusió als manuals de 
llenguatge inclusiu per a les 

associacions: prendre com a base 
un manual de llenguatge inclusiu ja 

fet i donar-li una perspectiva de 
joventut i adaptar-lo a les 

necessitats d’una associació juvenil. 

S’ha fet el manual i està a disposició de les 
entitats. 

Tallers d’apoderament i noves 
masculinitats. 

S’ha realitzat el primer nivell dels tallers en, 
almenys, dues entitats. 

Model de protocol d’actuació 
enfront d’una agressió masclista. 

S’ha fet el protocol i està a disposició de les 
entitats. 

Banc de materials en línia per a la 
formació en feminisme (lectures, 
pel·lícules, entrevistes, materials 

audiovisuals, etc.). 

S’han posat els materials a disposició de les 
entitats. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Treballar amb entitats feministes. 

Fer un estudi i crear un cens 
d’associacions feministes al País 
Valencià per a poder tindre un 

contacte amb elles, encara que no 
formen part del Consell Valencià 

de la Joventut. 

S’ha confeccionat un cens amb el contacte 
d’entitats feministes. 
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Impulsar la presència 
d’associacions feministes al Consell 

Valencià de la Joventut. 

Nombre d’associacions i col·lectius adherides 
al Consell.  

Visibilitzar a les dones en espais de 
decisió. 

Entrevista a les dones que formen 
part del Consell Valencià de la 

Joventut i dels consells locals del 
País Valencià. 

S’han realitzat i compartit en xarxes socials, 
almenys, les fitxes de les dones integrants de 

la permanent del Consell Valencià de la 
Joventut. 
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Àrea: Diversitat (Migue) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política.    

b) Promoure la participació. 

Promoure la participació al Consell 
Valencià de la Joventut de les 

entitats i associacions que 
defensen els drets del col·lectiu 

LGTBI. 

Construir un grup de treball amb 
les diferents entitats LGTBI del 

territori. 

Actes de les reunions. 

Fotos en xarxes de les reunions. 

Convenis de col·laboració amb aquestes 
entitats. 

c) Facilitar la formació.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats.  
 
 
 
 
 
 

Defensar els drets de la joventut 
LGTBI valenciana. 

Participar a la jornada de l’Orgull 
LGTBI a València de forma activa, 
amb pancarta i presència en les 

xarxes. 

Nombre de publicacions en les xarxes. 

Pancarta amb el lema. 

Publicació de Targes a les xarxes 
socials pels dies importants per al 

col·lectiu LGTBI 
Número de targes publicades a les xarxes. 

Visibilitzar i apoderar a les 
persones LGTBIQ+ joves, 

especialment les més vulnerables. 
 

Organitzar una jornada sobre 
persones Trans. 

Nombre de persones assistents a la jornada. 

Publicacions en xarxes de la jornada. 

Nota de premsa publicada, almenys, en un 
mitjà de comunicació. 

Organitzar una jornada sobre 
persones Interssexuals. 

Nombre de persones assistents a la jornada. 

Publicacions en les xarxes. 
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Nota de premsa publicada en, almenys, un 
mitjà de comunicació. 

Lluitar contra la LGTBIfòbia als 
espais de joventut. 

Fer un vídeo contra la LGTBIfòbia. 
Publicació del vídeo a les xarxes 

Publicació del vídeo a À Punt. 

Fomentar la diversitat cultural, 
lingüística, etc. dins de la joventut 

valenciana. 

Organitzar, junt amb l’Àrea de 
Cultura, almenys dos intercanvis 

d’idiomes al CVJ 

Tarja de l’esdeveniment publicada a les 
xarxes. 

Nombre de participants. 

Fotografies de l’esdeveniment 

Creació de una jornada 
multicultural i d’intercanvi de 

cultures. 

Nombre de nacionalitats representades. 

Publicació de la tarja a les xarxes. 

Fotografies de l’esdeveniment. 

Organitzar una campanya contra 
la xenofòbia i el racisme. 

Fotos de l’activitat. 

Nombre de publicacions en xarxes. 

Creació de targes per dies 
específics per la diversitat étnico-

racial. 
Tarja publicada en xarxes. 

 
  



BLOC 3
 

FORMACIÓ, 
PARTICIPACIÓ 
I COMUNICACIÓ
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Àrea: Formació (David i Pilar) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 
 

Oferir a la joventut eines i recursos 
necessaris per a fonamentar la 

participació associativa. 

Desenvolupar i dur a terme 
l’itinerari de participació 

associativa al Pla de Formació. 

Nombre de persones participants als cursos 
de l’itinerari. 

b) Promoure la participació. 

Difondre el pla de formació per tal 
d’arribar a tota la joventut. 

Treballar conjuntament amb 
l’àmbit de comunicació per tal de 

fer una bona difusió del pla de 
formació. 

Nombre de publicacions i interaccions en 
xarxes. 

Nombre de persones participants als cursos. 
Avaluació del pla formatiu. 

Conèixer les necessitats específiques de 
les entitats membres en l’àmbit formatiu. 

Fer una recerca de les necessitats 
formatives de les entitats membre 

mitjançant un formulari. 

Nombre de respostes rebudes. 
Adaptació del pla formatiu a les necessitats 

formatives 

c) Facilitar la formació. 

Apropar el pla de formació a totes les 
persones (entitats membre, entitats 
externes i persones sense entitat) . 

Descentralitzar el pla de formació i 
estendre-ho per diferents punts del 

territori. 
Nombre de cursos a cada província 

Realitzar un seguiment de les accions 
formatives. 

Assistència per part de la 
permanent als cursos del pla 

formatiu. 

Avaluació de la formació per part de la 
permanent. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Promoure la igualtat real en el Consell i 
les entitats. 

Coordinar amb l’àmbit de 
Feminismes la creació d’un Pla 

d’Igualtat. 
Publicació del Pla d’Igualtat. 

Promoure la formació en l’àmbit de 
gènere. 

Desenvolupar i dur a terme el curs 
de Perspectiva de Gènere al Pla de 

Formació. 

Nombre de persones participants al curs. 
Avaluació de les persones participants 
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Àrea: Participació (Juan i Pilar) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Fomentar el vot jove.  Desenvolupar la campanya 
d'eleccions. 

S’ha dut a terme: 
- Formacció 

- 3 Demoplaces 
- Debat polítics joves 

- Kit debat 

Donar a conèixer l'opinió de la 
joventut. 

Presentació i campanya de difusió 
de l'estudi qualitatiu. 

S’ha realitzat la presentació. 
NP sobre la presentació. 
Repercussió en premsa. 

b) Promoure la participació. 

Promoure el coneixement de les 
institucions valencianes. 

Instituir el parlament jove 
Donar suport al projecte per a la 

seua continuació 
S’ha tancat el projecte amb Les Corts. 

Involucrar a la joventut no 
associada amb el Consell Valencià 

de la Joventut.  

Creació d'un pla de participació per a 
la incorporació de la joventut no 

associada al consell. 

S’ha establert com volem que participe la 
joventut no associada. 

S’ha dut a terme una campanya de 
publicitat per a la joventut no associada. 

c) Facilitar la formació. 
Incidir sobre nous càrrecs de 

responsabilitat sobre polítiques de 
joventut.  

Creació de  cursos de formació 
bàsica sobre polítiques de joventut 
per a Consells locals de joventut, 

regidors... 
Elaborar una guia de polítiques de 

joventut per a les regidories de 
joventut i la Direcció general 

S’han generat els documents. 
Nombre reunions amb regidories. 

Nombre de formacions demanades. 
Elaboració de la guia. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Incorporar a noves entitats. 
Establir contacte amb entitats no 

adscrites al consell. 
Revisar i actualitzar els convenis. 

 Nombre de convenis revisats, 
Nombre de noves entitats adherides. 
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Àrea: Comunicació (Migue i Juan) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Ser un referent en matèria de 
joventut per als diferents mitjans 
de comunicació offline i online - 

Incidència Política. 
 

Enviament de notes de premsa 
cada vegada que un tema 

d’actualitat afecte a la joventut. 

Quantitat de notes de premsa enviades 
durant els dos anys de legislatura. 

Quantitat de notícies en les que ix el CVJ als 
mitjans de comunicació durant la legislatura. 

Contacte amb els mitjans de 
comunicació i periodistes de 

referència cada vegada que un 
tema d’actualitat afecte a la 

joventut valenciana. 

Quantitat de vegades que apareixen 
declaracions als mitjans d’una persona de la 

CP o el posicionament del CVJ sobre un tema 
reactiu. 

Preparar almenys dos campanyes 
integrades cada any amb la resta 
d’àrees del CVJ que tinguen ressò 
als mitjans de comunicació online i 

offline. 

Quantitat de notícies als mitjans de 
comunicació que estiguen relacionades amb 

la campanya. 

Preparar un article d’opinió de 
cada àrea de la permanent cada 

dos mesos, on es parle dels 
diferents problemes als quals 

s’enfronta la joventut valenciana. 

Articles publicats als mitjans. 

b) Promoure la participació. 
Convertir la web y XXSS del CVJ en 
punt d'informació per a la joventut 

associada i no associada. 

Realitzar almenys 5 publicacions 
en Facebook, 10 tuits y 7 stories a 
la setmana en les diverses xarxes 
socials del CVJ. 

Nombre de publicacions realitzades. 
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Definir objectius anuals en XXSS 
Augmentar un 20% el nombre de 

persones seguidores i interaccions 
al final de la CP. 

Augment de les persones seguidores. 

Informar de totes les ajudes 
dissenyades per a joves. 

Nombre d’accions d’informació i difusió 
realitzades. 

Nombre de consultes ateses.  

c) Facilitar la formació. 
Treballar en la xarxa de 

comunicació amb els consells 
locals. 

Refer grups de whatsapp o llistes 
de difusió per a enviar tota la 

informació del CVJ a les 
associacions i consells locals. 

Nombre d’accions realitzades. 
Nombre de llistes de difusió. 

Realitzar una sèrie d'infografies 
sobre la importància dels consells 
de la joventut i la seua labor en la 
societat perquè els consells locals 
puguen informar sobre el treball 
que realitzen per a les persones 

joves. 

Nombre d’iniciatives d’informació 
desenvolupades. 

 

Dissenyar, en coordinació amb 
l'àrea de formació, cursos, jornades 
de comunicació o xerrades perquè 

els consells locals i associacions 
milloren la seua comunicació. 

Nombre d’accions formatives realitzades. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Donar major visibilitat a les 
activitats pròpies del CVJ i de les 

associacions que formen part. 
 

Realitzar un mínim de campanyes 
pròpies en xarxes socials a l'any . 

(Sol·licitar un pressupost a l'any per a 
promocionar publicacions en XXSS). 

 
  



BLOC 4
 

INTERNACIONAL 
I TERRITORIAL
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Àrea: Internacional (Yolanda i Xabi) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Enriquir la visió que tenen les 
persones  joves sobre Europa 

KA3 Eleccions europees 
Nombre de persones joves a les que la 

campanya ha afectat. 

Utilitzar i vendre la metodologia del 
diàleg estructurat (diàleg juvenil)  
perquè les entitats facen ús d’ella. 

Nombre d’entitats que han fet accions 
específiques de diàleg estructurat. 

Acostar les institucions i els espais 
de participació europea a la 

joventut valenciana per a fomentar 
la seua participació 

Apropar les institucions i els espais 
de participació europea a la 

joventut valenciana per a fomentar 
la seua participació. 

Nombre de publicacions en xarxes. 

Fer difusió de les diferents coses 
que Europa aconsegueix. 

Nombre de publicacions en xarxes. 

Fer ús de les diferents KA1 , KA2 i 
KA3 , formar i ajudar a que les 

entitats les utilitzen. 

Nombre de KAs sol·licitades. 

Formacions a entitats 

Entitats del Consell que han demanat KAs. 

 
 
 
b) Promoure la participació.  
 
 
 
 

Augmentar la participació de la 
joventut en les eleccions europees. 

KA3 eleccions europees. 
Augment d’almenys un 10% de la participació 

jove en les eleccions. 

Fer una toolbox de diferents 
campanyes o eines que Europa ens 

ofereix. 
Toolbox feta. 

Fer una recopilació i comparativa 
dels diferents programes electorals 

europeus. 
Recopilació feta. 
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Identificar accions estratègiques 
per a compartir bones pràctiques 
en l’àmbit europeu i internacional. 

Localitzar bones pràctiques que es 
poden replicar al nostre consell. 

Llistat de bones pràctiques adquirides. 

Ser partícips de l’actual cicle de 
diàleg estructurat (diàleg juvenil). 

Llistat de propostes fetes pel Consell. 

Participar en la euromed Youth 
neetwork i fer incidència sobre la 
situació euromediterrània de la 

joventut. 

S´ha participat en les reunions de la xarxa. 

Nombre de publicacions en xarxes socials i 
actes. 

c) Facilitar la formació. 
Identificar accions estratègiques 
per a compartir bones pràctiques 
en l’àmbit europeu i internacional. 

Exportar el model de consell i 
participació del CVJ. 

llistat de llocs a on hem exportat el nostre 
model. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 
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Àrea: Territorial (Raquel, Miguel i Guillem) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 
 

Fomentar l'estabilitat i donar eines 
per a millorar la situació dels 

Consells Locals i Territorials de 
Joventut. 

Implicar als CLJ en el disseny i 
l'execució de les nostres accions i 

campanyes. 

Quantitat de campanyes adaptades per a 
l'ús dels CLJ. 

Quantitat de campanyes replicades pels 
CLJ. 

Intervenir en aquelles situacions que 
els CLJ necessiten. 

Actes de les reunions. 

Guia sobre el bon funcionament d'un 
CLJ. 

Guia publicada. 
Esdeveniment multiplicador. 

Guia sobre la creació d'un CLJ. Guia publicada. 

Realitzar una reunió política a l’any 
amb cada un dels Consells locals de 
joventut per a donar-los suport i fer 

seguiment dels mateixos. 

Actes de les reunions. 

Publicacions a les xarxes de les reunions. 

Assistir a totes les Assemblees o 
activitats dels Consells Locals on es 

trie a una nova Comissió Permanent. 
Foto o publicació a les xarxes socials. 

Creació d'un document de seguiment 
de la situació de cada CLJ i 

l´administració. 
 

Document creat. 
 
 

Reforçar el suport de les 
administracions públiques cap als 

CLJ. 

Pactar amb l'IVAJ un model clar i 
estable de finançament. 

Convenis signats. 

Guia de recomanacions publicada. 

Reunions amb els Ajuntaments on hi 
ha CLJ. 

Actes de les reunions. 
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Reunions amb Ajuntaments amb 
possibilitat de CLJ. 

Actes de les reunions. 

b) Promoure la participació. 

Promoure la creació d'entitats i 
Consells Locals i Territorials de 

Joventut. 

Realitzar un mapeig sobre la situació 
de la joventut  i el teixit associatiu en 
determinades ciutats i pobles per a 
estudiar la creació de nous consells 

locals. 

Informe. 

Promoure la participació de les 
persones joves no associades 
mitjançant els Consells Locals i 

Territorials de Joventut. 

Realitzar un mapeig sobre la situació 
de la joventut  i el teixit associatiu en 
determinades ciutats i pobles per a 
estudiar la creació de nous consells 

locals. 

Informe. 

Donar suport tècnic i formació a les 
associacions d'alumnat. 

Fulls de liquidació dels desplaçaments. 

Fer intervenció als IES. Sessions realitzades. 

Fomentar l'estabilitat i donar eines 
per a millorar la situació dels 

Consells Locals i Territorials de 
Joventut. 

Trobada anual de CLJ (Aplec o 
Trovacolo). 

Trobada realitzada. 

Participar de les activitats 
organitzades pels CLJ i les seues 

entitats. 

Fulls de liquidació dels desplaçaments. 

Foto o publicació a les xarxes socials. 

c) Facilitar la formació. 

Formar per a la promoció i 
enriquiment de l'associacionisme i 
als Consells Locals i Territorials de 

Joventut. 

Pla Formatiu.  

Informar i formar al personal 
polític sobre la funció i el procés 

d'un CLJ. 

Ruta de presentació a noves 
regidories. 

Fulls de liquidació dels desplaçaments. 

Formació per a noves regidores de 
joventut. 

Llistat d’assistència. 
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d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Incloure la perspectiva de gènere 
en el funcionament dels CLJ. 

Oferta formativa. Quantitat de persones de CLJ inscrites a 
la formació. 

Promoure la creació de Plans 
d'Igualtat en els CLJ. 

Facilitació del procés per part de la 
BDF. Facilitacions realitzades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOC 5
 
 
 

 

INCLUSIÓ SOCIAL, 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE I MEDI 

AMBIENT
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Àrea: Inclusió social (Raquel i Guillem) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Promoció de la llengua de signes. 

Reivindicar la incorporació en l’Escola Oficial del 
llenguatge de signes. 

 

Ampliar el camp d’acció als graus mitjà i superior. 

Donar suport a la reivindicació d’ampliació dels 
horaris de les intèrprets. 

Fomentar la creació d’uns cursos de llengua de signes 
de qualitat i que compten amb el suport de la 

Federació FESORD. 

Visibilitzar i treballar en xarxa amb 
altres entitats que tractin amb 
joves en perill d'exclusió social. 

Col·laborar amb entitats que treballen amb minories i 
persones joves en risc d'exclusió social. 

 
 

 Realitzar taller amb una colla muixeranguera. 

b) Promoure la participació.    

c) Facilitar la formació. Treballar per una educació per a 
una ciutadania global. 

Realitzar activitats culturals per promoure les 
diferents religions, ètnies, cultures... 

 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Millorar els accessos públics per a 
les persones amb mobilitat reduïda 
així com l'eliminació de les barreres 

arquitectòniques pertinents. 
  

Accés a una habitatge digne amb 
lloguer per a les persones joves 

amb lloguers econòmics i 
assequibles. 

 
 



 

26 
 

26 

Àrea: Medi ambient (Yolanda i Guillem) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

a) Incidència Política. 

Potenciar i fomentar la recuperació 
mediambiental  dels territoris afectats pels 

incendis. 

Donar difusió a les accions del Centre d'Educació 
Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). 

S’han compartir en xarxes 
socials aquestes accions. 

Augmentar la conscienciació 
mediambiental en la joventut  vídeos, 

bones pràctiques,  

Donar difusió a campanyes d’entitats 
mediambientals que tracten dels següent temes: 

accions diàries per a millorar el medi ambient, 
conscienciació de l’ús del plàstic, reciclatge. 

S’ha donat difusió a, almenys, 
tres campanyes dels temes 

anteriors. 

b) Promoure la participació. 
Promoure la creació de més voluntariats 

mediambientals i incentivar la participació 
de la joventut. 

Donar difusió als voluntariats de l’IVAJ i el CEACV 
sobre conscienciació al voltant de l’ús del plàstic 

en la ciutadania com d’altres que tracten 
directament amb la natura en els parcs naturals 

valencians. 

S’han compartit en xarxes 
socials aquestes accions. 

Donar difusió de la borsa de voluntaris 
mediambientals de l’IVAJ. 

S’han compartit en xarxes 
socials aquestes accions. 

 
 

c) Facilitar la formació.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Formació en matèria mediambiental. 

Revisió del curs de formació relacionat amb 
l’educació ambiental inclòs dins del MAT de les 
diferents escoles formatives d’entitats juvenils 

pertanyents al Consell de la Joventut, amb 
l’objectiu d’establir una línia comuna de 

continguts bàsics. 
 

Comunicació del Consell de la Joventut amb 
l’IVAJ per tal d’incloure un curs a la seua 

formació permanent relacionat amb l’educació 
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ambiental, utilitzant els materials i recursos que ja 
tenen creats al CEACV. 

Realització d’una formació interna de l’equip 
tècnic i la comissió permanent en temes de 

gestió eficient d’instal·lacions, amb l’objectiu de 
fomentar les bones pràctiques i promoure la 
formació d’entitats i consells en aquest curs. 

Realització d’una formació interna de les 
formadores de la BdF per tal de poder incloure al 

pla de formació, cursos relacionats amb 
l’educació ambiental, així com poder respondre a 
les necessitats formatives d’entitats en relació a 

aquest àmbit. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOC 6
 
 

 

SOCIOECONÒMICA 
I VIDA SALUDABLE
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Àrea: Socioeconòmica (Vanessa i Juan) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Incidència Política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotar als i les persones joves dels 
coneixements i eines necessàries 

perquè es desenvolupen de forma 
sana al món laboral. 

Donar difusió a la campanya dels 
drets laborals de l'IVAJ. 

Campanyes sobre: Primera 
experiència laboral, denúncia, 

sensibilització drets laborals, falsos 
autònoms, nòmines 

Nombre de publicacions dels materials creats 
en xarxes i web. 

Nombre d’accions de difusió en xarxes. 

Recuperar i actualitzar la 
campanya “que no et cremen”. 

Nombre de publicacions realitzades. 
Materials desenvolupats sota la campanya. 

Seguiment del pla de garantia 
juvenil Avalem Joves. 

Nombre d’informes de seguiment. 
Nombre de reunions amb el servei Labora. 

Crear fòrums i espais de debat per 
a posar en valor i apropar a les 

persones joves als processos que 
canvien la seua vida dins de l'àmbit 

laboral. 

Fòrums amb empresaris per al 
reconeixement del voluntariat (PLA 

RECONCE). Col·laborant amb 
universitats com teamlabs, ashoka 

i llançadera. 

Nombre d’accions realitzades per a la 
promoció del RECONOCE entre les empreses. 

Promoure un marc legislatiu per a 
establir unes pràctiques de qualitat. 

Sensibilitzar sobre les pràctiques de 
qualitat mitjançant una campanya 

de denúncia. 

Nombre de publicacions amb accions de 
denúncia. 

Repercussió de la campanya en les xarxes. 

Generar un document de proposta 
. 

Nombre d’accions d’incidència per millorar el 
marc amb responsables polítics. 

Desenvolupament de l'autonomia 
de la persona jove des de l'accés a 

l'emancipació residencial i la 
mobilitat. 

Informar sobre ajudes i recursos 
d'accés a l'habitatge. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 
Nombre de consultes ateses. 

Campanyes pròpies per a difusió 
de l'observatori CJ 

Nombre d’accions de difusió realitzades 
Impacte la presentació als mitjans de 

comunicació. 
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Campanya pròpia per a la difusió 
de l'informe de pobresa juvenil 

de CJE. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 
Impacte la presentació als mitjans de 

comunicació. 

Campanya per a promoure 
alternatives de mobilitat sostenible. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 
Nombre de consultes ateses. 

Accions de difusió i informació en 
xarxes socials sobre ajudes i 

ofertes a la mobilitat jove. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 
Nombre de consultes ateses. 

Sensibilització sobre problemàtica 
rural a través del seguiment del 

pla uneix. 

Nombre de reunions de seguiment 
mantingudes amb la conselleria competent. 

b) Promoure la participació. 

Crear fòrums i espais de debat per 
a posar en valor i apropar a les 

persones joves als processos que 
canvien la seua vida dins de l'àmbit 

laboral. 

Treballar sobre el contracte relleu 
començant per promoure el debat 

en el grup de treball amb la 
finalitat de  

generar una taula de debat amb 
persones expertes en la matèria i 
elaborar un posicionament en el 

Consell. 

Nombre de reunions del GT per a debatre. 
Nombre de persones participants al debat. 

 

Continuar amb el grup de treball, 
ampliant-ho i implicant a més 

entitats. 

Nombre de noves incorporacions al GT. 
Nombre de reunions mantingudes. 
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c) Facilitar la formació. 

Dotar a les persones joves dels 
coneixements i eines necessàries 

perquè es desenvolupen de forma 
sana al món laboral. 

Difondre materials, ajudes i 
recursos per a la recerca 

d'ocupació. 

Nombre de publicacions de materials i 
recursos en xarxes i web. 

 
 

Dotar a les persones joves de les 
eines i ajudes necessàries per a 

l'emprenedoria. 

Informar sobre ajudes i recursos en 
l'emprenedoria mitjançant d'una 

campanya el dia de l'emprenedoria 
I de campanyes amb persones 

joves emprenedores d'èxit. 

Nombre de publicacions de materials i 
recursos penjats en les xarxes i web. 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Defensar i promoure la igualtat 
real en el mercat laboral. 

Realització d’un estudi propi i una 
campanya sobre la bretxa salarial i 

càrrecs de responsabilitat. 

Nombre d’accions de difusió realitzades. 
Repercussió de l’Estudi als Mitjans de 

comunicació. 
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Àrea: Vida saludable (Vanessa i David) 

Objectius Generals Objectius Específics Accions Indicadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Incidència Política.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar activament, mitjançant la realització 
de campanyes, sensibilització de temes com 
les ITS, malalties mentals, drogodependència, 

trastorns de la conducta alimentària, etc. 

Estratègia amb la GVA per a la 
creació d'un pla valencià de salut 

sexual amb una campanya 
institucional permanent per 
facilitar informació i profilaxi 

(masculina, femenina, etc.) i que 
compte com a públic objectiu la 
joventut en general i també les 

entitats juvenils. 

S’ha fet una campanya institucional de 
profilaxi i ha arribat al 50% d’entitats del 

Consell.. 

Reunir informació de persones 
expertes i celebrar un debat entre 

entitats juvenils,  persones 
expertes i Gva al voltant de la 

salut mental, la seua prevenció i 
revisió del servei públic a les 

persones afectades. 

Nombre de persones participants al 
debat. 

Impacte del debat en les xarxes i als 
mitjans de comunicació. 

Aconseguir per part de la GVA 
una estratègia per a l’educació 

sobre les substàncies i prevenció. 

S’han creat materials sobre diferents 
substàncies d’abús. 

S’ha elaborat una proposta de resolució 
per a posicionar-nos sobre l'ús de 

substàncies que generen dependència. 

Fomentar la implicació de la joventut en 
campanyes de donació. 

 
 
 
 

Campanya de foment de la 
donació de sang i la inscripció al 

registre de donants d'òrgans.  
 
 
 

Reunió amb el centre de transfusió de la 
CV, ONT i associacions de donants per 

reunir informació. 
 

Elaborar una campanya de comunicació 
per a fomentar la donació. 
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S’ha fer una convocatòria per a donar 
sang i s'ha portat una unitat mòbil de 

donació del centre de transfusió. 

Promoció d'hàbits de vida saludable com 
l'alimentació i l'esport. 

Aconseguir que l'esport i els seus 
valors formen part de l'activitat 

escolar en l'ensenyament no 
universitari 

S’ha dut a terme una reunió amb el 
Consell Valencià de l'Esport per teixir una 

estratègia. 

Que en tota activitat del CVJ 
sempre hi haja un espai 

d'activitat física lleu-moderada 
que fomente la part vivencial a la 

vegada que saludable de les 
activitats. 

S’ha dut a terme una activitat lleu 
d’almenys 30' en la línia al exercici mínim 

que recomana la OMS. 

Que en tota activitat del CVJ es 
faça una revisió i adaptació, en la 
mesura de les possibilitats, dels 

menús perquè siguen equilibrats. 

S’ha fer un menú equilibrat, seguint la 
posició de la OMS, en almenys 1/3 

activitats del Consell de la Joventut. 

b) Promoure la 
participació. 

Establir relació amb les entitats que treballen 
en l'àmbit de la salut. 

 

Reunió amb entitats de donants, 
pacients, col·legis professionals 
de les professions sanitàries i de 
joves professionals o estudiants 

de ciències de la salut. 

S’ha dut a terme 5 reunions amb entitats. 
 

S’ha creat 2 projectes sorgits de les 
reunions com a resultat de la sinergia del 

CVJ amb elles. 
 

c) Facilitar la formació. 

Participar activament, mitjançant la realització 
de campanyes, sensibilització de temes com 
les ITS, malalties mentals, drogodependència, 

trastorns de la conducta alimentària, etc. 

Crear a un mòdul/formació per 
dotar de capacitats com a 

persones agents d'educació no 
formal. 

 

d) Promoure la Igualtat 
d’Oportunitats. 

Millorar els accessos públics per a les persones 
amb mobilitat reduïda així com l'eliminació de 

les barreres arquitectòniques pertinents. 
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