MF 1.01 Redacció de l’informe
diagnòstic i redacció del Pla Jove
DURACIÓ: 2 h. i mitja
DIES: 27/09/2022
HORARI: de 12:00 h a 14:30 h LLOC: Plataforma en línia de l'IVAJ

Pla
Formació:
22/23
ITINERARI I.
Metodologia de la
Xarxa Jove

PARTICIPANTS: Professionals de joventut
INTRODUCCIÓ:

En aquesta formació posarem la mirada en l’amplitud dels documents finals del diagnòstic i el Pla de
Joventut. Es tractaran els apartats necessaris de cadascun, les diferències entre ambdós documents,
així com també el contingut i quina informació és imprescindible i interessant que aparega en cada
document.
Durant el curs aprendreu les ferramentes per a poder plasmar de forma escrita, organitzada i
coherent tots els processos en els que heu estat treballant prèviament i les actuacions que heu creat
per a intervenir en l’àmbit de joventut.
CONTINGUTS:

•
•
•
•
•
•
•

Apartats recomanats de l’informe diagnòstic
Redacció del contingut de cada apartat de l’informe diagnòstic
Apartats recomanats del Pla Jove
Redacció del contingut cada apartat del Pla Jove
Autocorrecció, revisió i millora de Plans Joves
Maquetació de Plans Joves
Redacció de les intervencions (àmbit, intervenció, objectius generals, objectius específics,
indicadors)

OBJECTIUS:

Comprendre de forma amplia de quines parts consta un diagnòstic i un Pla de joventut.
Familiaritzar-se amb els apartats de cada document i amb el contingut d’aquests.
Comprendre la interrelació entre apartats.
Comprendre la interrelació entre procés de recollida de dades, procés participatiu i redacció de
documents.
• Impulsar la redacció i tancament d’alguns apartats, d’acord als criteris de redacció proposats.
• Planificar-se la feina d’aquest bloc.
•
•
•
•

PERSONAL DESTINATARI:

Personal tècnic de la “Xarxa Jove” que pertany al Pla de municipalització i
que necessite formació en l'àmbit de redacció de l'informe diagnòstic i del
Pla Jove. Especialment, aquell personal interessat a acabar el Pla Jove
durant aquest trimestre.
EQUIP DE FORMACIÓ:

Assistència tècnica a municipis i
mancomunitats.
Janis Piñana Fernández, Bruno
Arranz i Neus Ortiz Gómez.

