Àrea d'organització
Objectiu general

Consolidar una Federació horitzontal, transparent i amb lideratge polític de base

Objectiu específic

Millorar el sentiment de pertinença i la motivació per la Fede

Responsable

Temps

Indicador

Acció 1

Organitzar la Transforkada o Trobada de Joves, espai formatiu i lúdic de cap de setmana

Secretariat

1r semestre

Transforkada/Trobada feta.

Acció 2

Difusió de les activitats Casaleres atractiva i engrescadora

Secretariat+TPG

Anual

Material fet

Acció 3

Que el secretariat participi en els actes dels Casals.

Secretariat

Anual

Mínim 1 V-O, 1 LL i 3 BCN

Acció 4

Buscar algun recurs material federatiu que generi sentiment de pertinença entre les casaleres.

Secretariat+ST

Anual

Material fet

Acció 5

Generar una dinàmica de coneixença i cohesió a l’AGO i tematitzar els sopars casaleros.

Secretariat

Anual

Activitat realitzada

Acció 6

Fomentar que el secretariat sigui un espai amb participació interterritorial.

Secretariat

Anual

mínim una persona de cada territori

Acció 7

Crear un Reglament de Règim intern de la Federació

Secretariat+Casals

Anual

RRI Creat

Objectiu específic

Definir, adaptar i millorar els espais intermitjos de participació amb representació de tots els territoris.

Acció 1

Enviar la primera tramesa de documentació de la reunió d’irresponsables i Ago un mes abans.

SG + Secretariat

Anual

Documentació enviada

Acció 2

Enviar la última tramesa de documentació de la reunió d’irresponsables i Ago mínim 15 dies abans

SG + Secretariat

Anual

Documentació enviada

Acció 3

Generar un document de línies/Pla de treball més atractiu i llegible, revisant l’estructura i la
informació.

SG+Secretariat

Anual

Document Actualitzat

Acció 4

Aprofitar les reunions de seguiment per promocionar els espais de participació federatius.

Secretariat+ET

Anual

Reunions fetes

Acció 5

Fomentar la participació interterritorial a les trobades federatives

Secretariat+ET+ST

Anual

Participació interterritorial

Acció 6

Prioritzar les reunions de seguiments als casals que ja estan associats, al creixement de la Federació

Secretariat + ET

Anual

S’ha fet seguiment a tots els Casals

Acció 7

Fomentar eines comunicatives com cartells, infografies o vídeos per transmetre informació.

SG+Secretariat+TPG

Anual

material creat

Objectiu específic

Consolidar un secretariat cohesionat, motivat i pluriterritorial

Acció 1

Generar espais de cura i cohesió de l’equip de secretariat

SG+Secretariat

Anual

una tancada al trimestre + 2 espais lúdic

Acció 2

Repensar almenys un cop al trimestre les dinàmiques i operativitat del secretariat.

SG+Secretariat

Anual

Recull de reflexions.

Acció 3

Generar un espai de trobada i treball amb els equips territorials dels territoris.

SG+Secretariat+ET

Anual

Trobades fetes

Acció 4

Fomentar que les persones del secretariat es formin en temes que afecten els casals de joves
federats.

SG +TPD

Anual

mínim cada persona ha fet una formació

Acció 5

Fer una Tancada de cap de setmana el Secretariat i l’equip tècnic

Secretariat+ST

1r semestre

Tancada feta

Acció 6

Programar una trobada explicativa sobre el secretariat abans de l’AGO en curs.

SG+Secretariat

2n Semestre Trobada feta

Objectiu específic

Millorar el coneixement que els casals tenen del espai de treball del secretariat i la feina que duen a terme.

Acció 1

Utilitzar xarxes socials per tal que els casals coneguin la dinàmica, reunions i trobades del secretariat. Secretariat

Anual

Difusió executada

Acció 2

Fer visites als casals que ho demanin per explicar la documentació o afers referents al secretariat i a
la Fede

Anual

Assistir a les visites demandades

Acció 3

Generar un document que reculli tota la participació del secretariat del seu lideratge i presentar-ho a l’
SG+ET
AGO.

2 Semestre

Document generat

Objectiu específic

Secretariat+ET

Dotar de transparència i visibilitat la documentació de la Federació

Acció 1

Penjar a la pàgina web el compte de resultats i la memòria de l’any anterior, el pressupost i les línies
actualitzades, el Pla Estratègic i altres documents importants

SG

1r Semestre

Info Penjada

Acció 2

Que a la pàgina web hi hagi tota la informació relacionada amb secretariat i treballadores

SG

1r Semestre

Info Penjada

Acció 3

Compartir amb els Casals associats totes les actes del secretariat

SG

Anual

Actes compartides

Acció 4

Aprofitar la web i espais intercasaleros per explicar el que està fent cada àrea i referent del
secretariat

SG+Secretariat

Anual

Explicacions fetes de cada àrea

SG+Secretariat+ST

Anual

Valoracions fetes.

Objectiu específic
Acció 1

Vetllar perquè es compleixi el Pla de Treball Anual
Revisar i valorar el pla de Treball a mitjans i a finals d’any

Àrea de suport
Responsable

Temps

Indicador

2.1 Oficines de suport
Objectiu general

Assessorar i resoldre els dubtes dels casals associats

Objectiu específic

Millorar el sentiment de pertinença i la motivació per la Fede

Acció 1

Respondre a les demandes d’assessoraments i dubtes que tinguin els casals

SG+ST+secretariat

Anual

100% de les demandes respostes

Acció 2

Fomentar la formació entre les treballadores de la Federació i que hi hagi un retorn a les casaleres.

SG+ST

Anual

número de formacions fetes

Acció 3

Fomentar la formació en temàtica legalitat, convenis, etc.

SG+ST

Anual

número de formacions fetes

2.2 Suport econòmic
Objectiu general

Oferir recursos econòmics a les entitats federades per facilitar dur a terme els seus projectes.

Acció 1

Obrir la convocatòria i atorgar el projecte X

Secretariat+SG+GER

1r semestre

Premis repartits

Acció 2

Executar la distribució del conveni, tenint en compte les necessitats dels casals.

Secretariat+SG+GER

1r semestre

Distribucio feta

2.3 Suport politic
Objectiu general
Acció 1

Protegir el interessos dels Casals de joves i oferir-nos com a mediadores i reforç polític a les entitats que ho necessitin.
Acompanyar en les relacions amb institucions i administracions als casals que ens ho demanin

Secretariat

Anual

Número d’acompanyaments

2.4 Banc de recursos
Objectiu general

Ampliar el banc de recursos fomentant la participació casalera.

Objectiu específic

Posar en pràctica el banc de recursos i projectes inter-casalero.

Acció 1

Aconseguir que els casals s’impliquin i proporcionin la informació necessària

RS + Tècnica+TT

Anual

Info rebuda de tots els casals (formularis...)

Acció 2

Crear i compartir el recurs a la web casalera

RS + Tècnica

Anual

Recurs creat i compartit a la web

Acció 3

Difondre i fomentar el seu ús als Casals federats

RS + Tècnica*TT

Anual

Difusió feta

Objectiu específic

Mantenir el banc de recursos accessible i actualitzat.

Acció 1

Actualitzar l’inventari del material disponible a la Fede

Tècnica+TT

Anual

2 Inventaris fets a l’any

Acció 2

Ampliar els recursos del banc tenint en compte la voluntat i necessitats dels casals

RS + Tècnica+TT

Anual

S’ha preguntat als casals i s’ha comprat mínim un recurs nou

Acció 3

Generar campanya de difusió dels recursos propis de la Fede.

RS + Tècnica

Anual

Campanya feta

Acció 4

Mantenir quedades constants cada un o dos mesos com a màxim per fer seguiment de la sessió de
material, novetats o Incidències.

RS + Tècnica

Anual

coordinacions fetes

Àrea Territorial
Responsable

Temps

Indicador

3.1 Barcelones
Objectiu general
Objectiu específic

Donar suport als casals de territori
Realitzar reunions i visites als casals

Acció 1

Mantenir les visites als casals

Acció 2

Suport polític als casals

Elaborar una llista d’ordre de visita dels casals més prioritaris seguint els criteris establerts.

Objectiu específic
Acció 1
Acció 2

Cohesionar els casals del territori
Crear espais i dinàmiques de cohesió entre casals.
Fomentar la participació a les activitats de cada casal.
Marcar un calendari de les activitats més concretes i pròpies de cada casal de l’any 2022

Acció 3

Objectiu específic

Crear material amb la imatge de territori Barcelonès.

Realitzar activitats al territori

Acció 1

Treballar una temàtica a totes les activitats.

Acció 2

Cercar un protocol que s’adeqüi a la realitat del territori com a eina durant el transcurs que no s’elabora el protocol oficial de
La Fede.

Acció 3

Celebrar la 10a edició de la Mertxe

Anual

Crear una comi Mertxe que s’encarregui de la gestió específica de La Mertxe amb traspàs a les reunions de territori.
Repensar el model dela festa i fer la festa més sostenible
Seguir dotant de contingut polític la festa
Acció 4

Objectiu específic

Dotar d’espais formatius els actes del territori.

Organització i estructura del territori

Acció 1

Fer les reunions mensuals de territori.

Acció 2

Formar-se reconstruint i repensant els rols dins les reunions de territori.

Mensual

Reunions realitzades

Fomentar la participació igualitària i recollir els torns com a forma de dinamització dels espais assemblearis sent la moderadora la
figura encarregada de dur-ho a terme.
Realitzar una valoració després de cada assemblea per valorar els rols que s’han generat.

Objectiu general
Objectiu específic

Lluitar pel model d’associacionisme que creiem i donar-lo a conèixer
Creixement en cures i sostenible.

Acció 1

Destinar forces i energia a enfortir als casals federats.

Acció 2

Donar-nos a conèixer a col·lectius i possibles casals en les activitats del territori

3.2 Territori Vallès-Osona
Objectiu general

Donar suport als casals del territori

Objectiu específic

Fer seguiment individualitzat als casals

Acció 1

Fer visites als casals

RS + TT

Anual

2 cops a l'any

Acció 2

Mantenir contacte telemàtic amb els casals

TT

Anual

1 cop al mes

Acció 3

Detectar les necessitats dels casals i donar-hi resposta

RS + TT

Anual

Detecció i suport fet

Objectiu específic

Fomentar la cohesió entre els casals de territori

Acció 1

Realitzar un dinar territorial a l'any

RS + TT

Anual

Dinar realitzat

Acció 2

Mantenir una bona comunicació entre casals

RS + TT

Anual

Funcionament dels canals telemàtics i reunions

Acció 3

Promoure l’assistència a les activitats d’altres entitats casaleres del territori

RS + TT+Casaleres

Anual

Número d’assistència de casals

Acció 4

Utilitzar el grup de whatsapp d'activitats per fer quedades conjuntes

RS+TT+Casaleres

Anual

Nivell d'activitat del grup de whatsapp

Objectiu general

Donar suport als casals del territori

Objectiu específic

Prioritzar el creixement a través d’entitats conegudes dels casals del territori

Acció 1

Contactar amb casals no federats de municipis del territori

RS + TT

Anual

Número de contactes establerts

Acció 2

Fer contacte amb entitats de segon grau d’esplais i caus del territori

RS + TT

Anual

Número de contactes establerts

Objectiu específic

Establir contacte amb casals i assemblees interessades en la Federació

Acció 1

Establir reunions de coneixença amb casals i assemblees interessades en la Federació

TT

Anual

Número de reunions

Acció 2

Contactar amb persones interessades en crear un casal al seu municipi

TT

Anual

Número de contactes establerts

Acció 3

Contactar amb els municipis on no hi hagi presència de casals

TT

Anual

Número de contactes establerts

Objectiu específic

Fer acollida a les noves entitats

Acció 1

Atendre les necessitats de les noves entitats

RS + TT

Anual

2 reunions al trimestre

Acció 2

Fer seguiment individualitzat a les assemblees de les noves entitats

RS + TT

Anual

Número de visites

Anual

Nº casals participant a les trobades territorials

Objectiu general

Fomentar la participació a la fede i al territori

Objectiu específic

Fomentar la participació del territori Vallès Osona a la Federació

Acció 1

Promoure la participació dels casals a les trobades territorials

RS +TT

Acció 2

Promoure la participació dels casals als espais de participació de la fede (AGO, Irrespons...)

RS

Nº casals participant a AGO i Irresponsables

3.3 Territori Llobregat
Objectiu general

Donar suport als casals del territori

Objectiu específic

Adaptar-nos a les necessitats dels casals

Acció 1

Contactar de forma periodica amb els casals per conèixer les seves necessitats.

TPG+RS

Anual

Mantenir contacte periòdic amb tots els casals del territori

Acció 2

Adaptar als recursos federatius a les necessitats dels casals.

TPG+RS

Anual

Utilització d'almenys 3 recursos al llarg de l'any

TPG+RS

Anual

Visitar tots els casals que haguem prioritzat.

Objectiu específic
Acció 1

Visitar les activitats dels casals
Prioritzar les visites en funció de la situació de cada casal.

Objectiu general

Dinamitzar el territori

Objectiu específic

Enfortir les relacions entre els casals del territori

Acció 1

Fomentar la creació d'una identitat com a territori

TPG+RS

Anual

Crear i repartir noves samarretes territorials

Acció 2

Mantenir la dinámica de fer activitats territorials

TPG+RS

Anual

Activitat territorial realitzada

Objectiu específic

Mantenir l’ET

Acció 1

Empoderar l'ET

TPG+RS

Anual

Delegació de tasques a cadascuna de les accions territorials

Acció 2

Fer reunions periòdiques

TPG+RS

Anual

Fer almenys 1 reunió cada 2 mesos

Objectiu específic

Fomentar la participació del territori Llobregat a la Federació

Acció 1

Fer que els casals participin a l’AGO

TPG+RS

Anual

Nombre de casals que participen a l'AGO

Acció 2

Fomentar que els casals participin a les Reunions d’Irresponsables

TPG+RS

Anual

Nombre de casals que participen a les Reunions d'Irresponsables

Acció 3

Fomentar que les casaleres del territori participin de les comissions de la Federació

TPG+RS

Anual

Mantenir o augmentar el nombre de casaleres respecte el 2021

Acció 4

Potenciar els recursos federatius al territori

TPG+RS

Anual

Utilització d'almenys 3 recursos al llarg de l'any

Objectiu general

Expandir el territori Llobregat

Objectiu específic

Mantenir-nos informats de la realitat del territori

Acció 1

Conèixer les activitats que realitzen les entitats juvenils del territori

TPG+RS

Anual

Mapeig territorial realitzat

Acció 2

Fer xarxa amb entitats juvenils del territori

TPG+RS

Anual

Col·laborar amb almenys 1 entitat

Acció 3

Visitar i mantenir contacte amb grups de joves o casals no federats.

TPG+RS

Anual

Realitzar un mínim de 5 visites

TPG+RS

Anual

Realitzar un mínim de 2 reunions

Objectiu específic
Acció 1

Donar a coneixer la Federació a les diferents administracions del territori
Reunir-nos amb les administracions públiques del nostre territori

Àrea de Programes
Responsable

Temps

Indicador

4.1 Feminismes i LGTBI
Objectiu general

Sensibilitzar les entitats federades perquè incloguin la perspectiva feminista i donar resposta a les seves inquietuds i necessitats.

Objectiu específic

Potenciar el discurs de Casals de Joves en temes de gènere, feminisme i LGTBI

Acció 1

Crear i difondre la campanya contra l'amor romàntic

RP + COMI + TPG

Anual

campanya creada i presentada

Acció 2

Difondre les campanyes actuals a través dels espais i xarxes de la Federació i els Casals

RP + CG + TPG

Anual

Campanyes presentades

Acció 3

Enviar o distribuir materials de les campanyes als casals federats

TPG + TT

Anual

Enviat material de 3 campanyes

Acció 4

Fer trapsàs a les reunions territorials i espais federatius

TPG + COMI

Anual

1 reunió/any mínim

Acció 5

Mantenir el calendari de dies de visibilització i de lluites

COMI + TPG

Anual

Calendari creat

Acció 6

Fer posicionaments d'actualitat i articles d'opinió per dates assenyalades

RP + COMI

Anual

Posicionament 8m (minim)

Acció 7

Assegurar espais i continguts feministes a la trobada de Joves

RP + COMI + TPG

Ultim trimestre

Espai creat

Objectiu específic

Treballar en xarxa amb altres entitats

Acció 1

Treballar en xarxa amb altres entitats feministes

RP + CG +TPG

Anual

Realitzades reunions amb dues entitats

Acció 2

Donar difusio i suport a campanyes de col·lectius i entitats feministes

RP + TP

Anual

Campanyes difoses

Acció 3

Donar suport economic a causes o campanyes feministes

RP + COMI

Anual

Donat suport economic a 1 causa

Objectiu específic

Consolidar i enfortir la comissió de Feminismes i LGTBI

Acció 1

Realitzar reunions bimensuals

COMI +TPG

Bimensual

Reunions bimensuals realitzades

Acció 2

Crear espais de cohesió i activitats per a la comissió

RP + CG +TPG

Anual

2 espais creats

4.2 Salut
Objectiu general

Fomentar la salut en la federació i les entitats federades

Objectiu específic

Potenciar els coneixements i eines a les entitats federades en matèria de salut mental

Acció 1

Portar a terme Jornades de Salut

RP + TPG + COMI

Bianual

Jornades realitzades

Acció 2

Realitzar una diagnosis sobre salut mental i estigma

RP + TPG + COMI

Anual

Programa desenvolupat

Acció 3

Organitzar formacions de salut mental pels casals amb entitats especialitzades

RP + TPG + COMI

Anual

3 formacions realitzades

Acció 4

Organitzar un torneu esportiu descentralitzat per promoure hàbits de vida saludable

RP + TPG + COMI

Anual

Torneu realitzat

Acció 5

Generar un document sobre salut mental pel curs de dires

COMI + TPG

Anual

Document creat

Objectiu específic

Consolidar la comissió de salut

Acció 1

Escollir una temàtica en salut

COMI

Bianual

Temàtica escollida

Acció 2

Consolidar i expandir la comi salut i realitzar reunions trimestrals amb la tècnica

RP + TPG + COMI

Trimestral

Reunions realitzades

Objectiu específic

Desenvolupar una perspectiva política i comunitària en salut com a federació

Acció 1

Generar una campanya al voltant de la temàtica en salut escollida

COMI + TPG

Anual

Campanya realitzada

Acció 2

Participar com a federació en campanyes per la salut i els drets humans

COMI + TPG

Anual

Partipació en 2 campanyes

Acció 3

Treballar en xarxa amb altres entitats de l'ambit de la salut

COMI + TPG

Anual

Realitzades reunions o col·laboracions amb dues entitats

4.3 Consum Conscient
Objectiu general

Dotar i sensibilitzar als casals de joves al voltant del consum responsable, el decreixement i l’anticapitalisme

Objectiu específic

Esdevenir un filtre amb mirada crítica de les activitats de la Federació

Acció 1

Revisar les activitats que es fan a la Federació

COMI + TPG

Anual

Activitats federatives revisades

Acció 2

Crear la «Check list» amb indicadors de consum conscient

COMI + TPG

Anual

Checklist creada

Objectiu específic

Fomentar la mobilitat sostenible a la federació

Acció 1

Fomentar i facilitar l’ús del transport públic en els actes que organitza la Federació

COMI + TPG

Anual

Info afegida als esdeveniments

Acció 2

Organitzar una activitat sobre mobilitat sostenible (ej: bicicletada)

COMI + TPG

Anual

Activitat realitzada

Acció 3

Generar un recurs sobre l’ús de la bicicleta i transports alternatius

COMI + TPG

Anual

Recurs creat

Objectiu específic

Fomentar la participació casalera a la comissió

Acció 1

Ampliar la comissió

COMI + TPG

Anual

Comissió ampliada

Acció 2

Realitzar reunions trimestrals de la comi

COMI + TPG

Trimestral

Reunió realitzada

2 posicionaments any

4.4 Antifeixista
Objectiu general

Potenciar l’àrea antifeixista de la federació

Objectiu específic

Treballar la perspectiva antifeixista als casals de joves

Acció 1

Redactar articles i posicionaments en dates antifeixistes (1Maig, 12O)

TPG+RS+ COMI

Anual

Acció 2

Incorporar la perspectiva antifeixista als espais federatius

TPG+RS+ COMI

Anual

Acció 3

Participar a les reunions territorials

RS + COMI

Anual

1 reunió/any

Acció 4

Incorporar la bibliomòbil antifeixista als casals

TPG+RS+ COMI

Anual

2 casals/trimestre

Objectiu específic

Treballar la perspectiva antifeixista als casals de joves

Acció 1

Realitzar una reunió trimestral com a comissió antifa

COMI +RS + TPG

Trimestral

Reunions trimestrals realitzades

Acció 2

Treballar en xarxa amb altres entitats o col·lectius antifeixistas

COMI +RS

Anual

Realitzades reunions amb dues entitats o col·lectius

4.5 Interculturalitat
Objectiu general

Potenciar l’àrea antiracista i intercultural de la federació

Objectiu específic

Crear i dur a terme recursos pedagògics interculturals de la Federació

Acció 1

Ampliar el mapa d’entitats que treballin amb la diversitat cultural a Catalunya.

TPG+RS

Anual

50 noves organitzacions incloses al mapa

Acció 2

Promoure la guia d'interculturalitat generada i que sigui una eina útil pels casals.

TPG+RS

Anual

Repartir la guia a tots els casals de base.

Acció 3

Fomentar una biblioteca mòvil de llibres d'interculturalitat en col·laboració amb la comissió antifeixista. TPG+RS

Anual

Biblioteca creada

Objectiu específic

Integrar i fomentar el discurs intercultural dins l'ideari i accions de casals.

Acció 1

Mantenir un funcionament periòdic de la comissió d'interculturalitat.

TPG+RS

Anual

Reunions periòdiques de la comissió

Acció 2

Participar com a comissió a les Jornades Formatives Casaleres.

TPG+RS

Anual

Participació a la jornada realitzada

Acció 3

Liderar la redacció d'articles i posicionaments sobre temes que esdevinguin una aposta a nivell Federatiu.
TPG+RS

Anual

2 posicionaments/any

Objectiu específic

Relacionar-nos amb entitats i projectes que treballin la interculturalitat

Acció 1

Organitzar una taula rodona amb entitats que treballin la Interculturalitat.

TPG+RS

Anual

Taula rodona realitzada

Acció 2

Donar suport a les iniciatives que impulsin els casals en qüestions d'interculturalitat.

TPG+RS

Anual

Suport a almenys 1 iniciativa

Acció 3

Donar suport a les iniciatives de les entitats amb les que ens relacionem.

TPG+RS

Anual

Suport a almenys 1 iniciativa

Àrea pedagògica
Responsable

Temps

Indicador

5.1 Suport Pedagògic
Objectiu específic

Donar resposta a les necessitats pedagògiques dels Casals de Joves

Acció 1

Oferir recursos pedagògics a les entitats federades

RBF+RRA+TPD

Anual

S’ha donat resposta al 100% de les demandes dels casals

Acció 2

Fer difusió a les entitats d’oferta formativa externa acord amb el model de Casals

RBF+RRA+TPD

Anual

Ha estat present a un mínim del 90% dels secretariats.

Acció 3

Elaborar un Pla de formació de Casals

RBF+RRA+TPD

Fer un seguiment del Pla de formació de Casals

RBF+RRA+TPD

Anual

Revisió i seguiment fets

Anual

Detecció de necessitats de totes les subàrees i tots els territoris

Anual

1 acció per cada necessitat

Acció 4

Objectiu específic

Observar, identificar i interpretar les necessitats que pugui tenir cada casal per poder donar resposta

Acció 1

Realitzar una detecció de necessitats pedagògiques als territoris

Acció 2

En cas que s’identifiquin necessitats, planificar un Pla d’Acció per donar resposta a les necessitats de cada
Secretariat
casal

RBF+RRA+TPD

5.2 Model i discurs
Objectiu específic

Donar a conèixer i reivindicar la proposta pedagògica de Casals de Joves

Acció 1

Realitzar presentacions del projecte

Secretariat

Anual

2 presentacions

Acció 2

Promoure la realització de formacions de Model Casalero

RBF + TPD + TT

Anual

2 formacions

Acció 3

Assegurar que a les jornades Reconeixe-nos hi sigui present el model pedagògic de Casals de Joves

RBF+RRA+TPD

Gener-abril

Les jornades Reconeixem-nos s'han basat en el model de Casals de Joves

5.3 Borsa de Formadores
Objectiu general

Esdevenir un referent formatiu per a entitats i associacions de joves

Objectiu específic

Donar a conèixer i reivindicar la proposta pedagògica de Casals de Joves

Acció 1

Revisar les descripcios de les càpsules de la web i ficar-les

RBF + TPD + BF

Anual

Totes les formacions revisades i amb descripció

Acció 2

Realitzar una presentació casalera del Pla de Formació

RBF + TPD + BF

Gener-juny

1 acte. 30 assistents.

Acció 3

Llançar una campanya de comunicació per a difondre el Pla de Formació de la Borsa

RBF + TPD + BF

Anual

Campanya de comunicació dissenyada i realitzada

Objectiu específic

Donar resposta a les necessitats formatives dels Casals i promoure la formació com a eina d’enfortiment dels Casals

Acció 1

Mantenir la demanda de formacions

RBF + TPD + BF

Anual

Mínim 15 formacions

Acció 2

Garantir les formacions gratuïtes a cada casal de joves federat

RBF + TPD + BF

Anual

Mínim 2 per casal

Acció 3

Promoure que els casals de joves i entitats federades es formin

RBF + TPD + BF

Anual

Mínim 10 CJ federats formats

Acció 4

Fer una eina d’autodiagnosi de les necessitats formatives del casal

RBF + TPD + BF

Anual

Eina creada

Acció 5

Passar per les assemblees territorials a promoure la formació

RBF + TPD + BF

Anual

S’ha passat per totes les assemblees de territori

Objectiu específic

Esdevenir motor discursiu de Casals de Joves fomentant la creació d'espais de posicionament polític i formatiu

Acció 1

Vetllar per l’existència d’un Eix del Curs que es concreta amb la realització de diferents espais formatius,
juntament amb la generació d’un posicionament com a Casals de Joves en aquesta temàtica

RBF + TPD + BF

Anual

Creat

Acció 2

Fomentar que la Transforcada tingui contingut pedagògic

RBF + TPD + BF

Gener-juny

Mínim 1 formació

Objectiu general

Adaptar les formacions a les necessitats reals de les casaleres

Objectiu específic

Fer un treball de revisió dels continguts i dinàmiques de les càpsules ofertades

Acció 1

Promoure la valoració de les participants de cada formació a través dels corresponents formularis

RBF + TPD + BF

Anual

100% de les formacions amb formularis de valoració

Acció 2

Promoure un primer contacte per trucada o videotrucada amb la persona responsable de la formació (del
casal)

RBF + TPD + BF

Anual

S'ha realitzat una trucada de primer contacte amb totes les formacions

Acció 3

Fer seguiment de les formacions realitzades

RBF + TPD + BF

Anual

Valoració a cada claustre

Acció 4

Mantenir el nivell i la dinàmica de treball de la Borsa de Formadores

RBF + TPD + BF

Anual

Estem a tope?

RBF + TPD + BF

Anual

1 formació

Objectiu general

Fomentar la formació de tota la Federació

Objectiu específic

Promoure la formació entre les comissions i equips de la Federació

Acció 1

Objectiu específic

Organitzar una formació per a la borsa de formadores

Promoure la formació al Secretariat i a la ST

Acció 1

Realitzar dues formacions a la ST

TPD

Anual

2 formacions

Acció 2

Realitzar una formació al Secretariat

RBF

Anual

1 formació

RBF + TPD + BF

Gener-Març

S'ha valorat i revisat en una tancada de la Borsa

RBF + TPD + BF

Anual

S’ha dedicat 1 claustre a valorar línies + 1 claustre a proposar noves línies 2021

Objectiu general

Potenciar la Borsa com un espai de participació política a la Federació

Objectiu específic

Consolidar el procés de relleu d'entrada de noves formadores

Acció 1

Objectiu específic
Acció 1

Valorar i revisar el procés d'entrada de noves formadores.

Consolidar el procés de relleu d'entrada de noves formadores
Realitzar la revisió de línies i la proposta de línies 2022 en un claustre de la Borsa

5.4 Cursos de monitores i directores casaleres
Objectiu general

Fomentar les formacions reglades als Casals de Joves en perspectiva casalera

Objectiu específic

Adaptar les formacions reglades al model casalero

Acció 1

Facilitar que les persones de la Borsa de Formadores s’incorporin al Claustre de l’Escola Lliure el Sol

RS+TPD+SG+BF

Anual

El 100% de les persones que ho desitgin puguin entrar (a través de l'Anselm
Clavé o de curs propi subvencionat per Casals)

Acció 2

Promoure que hi hagi més formadores casaleres a l'Escola Lliure el Sol

RS+TPD+SG

Anual

Que hagin entrat noves formadores casaleres a l'Escola Lliure el Sol

Acció 3

Adaptar continguts de cursos de Monitores i Directores al model Casalero

RS+TPD+SG+BF

Gener-Juliol

Continguts adaptats

Acció 4

Procurar que el 100% dels cursos que es fan als casals de joves siguin casaleros

RS+TPD+SG

Anual

Mínim del 80% de l’equip de formació casalero. 100% de formadores externes
han adaptat els continguts

Acció 5

Realitzar el curs de directores intercasalero i consolidar-lo.

RS+TPD+SG+BF

Agost

Fet amb un mínim de 20 casaleres

Acció 6

Fer una explicació del nou format del curs de dires en base a les necessitats recollides i treballades aquests
RS+TPD+SG+BF
anys

Gener-Juny

Explicació i difusió feta

Objectiu específic

Coordinar-se amb l’Escola Lliure el Sol i ser Transparents amb els Casals de Joves

Acció 1

Fer seguiment i valoració amb l’Escola Lliure el Sol

RS+TPD+SG

Anual

Mínim d’1 reunió prèvia i una posterior a cada curs de directores

Acció 2

Donar a conèixer la feina feta sobre el curs de monis i dires als CJ

RS+TPD+SG

Anual

Presentació a les Reunions Territorials

5.5 Relleu i adolescència
Objectiu general

Consolidar el projecte Educar en Participació

Objectiu específic

Coordinar i acompanyar els projectes amb Instituts

Acció 1

Vetllar pel bon desenvolupament dels projectes i fer-ne un seguiment personalitzat

RRA + TPD + TT

Anual

Acció 2

Realitzar una valoració trimestral de cada institut amb les dinamitzadores

RRA + TPD+ GD+ TT

Anual

Mantenir contacte fluid amb l’equip. Fer seguiment a través del
grup i whatsapp i/o mail i a les reunions
Programar i fer les reunions

Acció 3

Promoure l’expansió del projecte a nous casals

RRA + TPD

Anual

Explicar el projecte com a mínim a 1 espai intercasalero

Facilitar el contacte Institut-Casal amb aquells casals interessats en iniciar projectes amb
INS
Fomentar el compromís i l’autonomia dels equips de dinamització

RRA + TPD

Anual

Fer els correus i reunions de coordinació

RRA + TPD + GD

Anual

Acció 4

Acció 6

Coordinar els tallers i formacions que es realitzin amb adolescents de l’entorn amb el
casal de joves de referència

RRA + TPD

Anual

Complir amb el document de compromís i parlar-ne a les
trobades trimestrals
Gestionar les demandes i donar-hi resposta

Acció 7

Actualitzar, editar i imprimir el dossier d’Educar en Participació

RRA + TPD

Anual

Actualitzar-lo i fer-ne impressions

Acció 5

Objectiu específic

Consolidar el concepte de grup de dinamitzadores

Acció 1

Realitzar una trobada trimestral del grup de dinamitzadores de tots els instituts

RRA + TPD + GD

Anual

1 trobada trimestral

Acció 2

Promoure el compartir de recursos i suport entre dinamitzadores

RRA + TPD + GD

Gener-juny

Seguiment de continguts de Drive i Whatsapp

Acció 3

Organitzar una formació per al grup de dinamitzadores d’instituts

RRA + TPD

Anual

1 formació

Gener-juny

Mantenir subvencions i intentar augmentar-les si és necessari

Anual

S’ha parlat al menys a 1 una trobada de dinamitzadores

Objectiu específic
Acció 1
Acció 2

Objectiu específic

Vetllar per la sostenibilitat econòmica del projecte “Educar en participació”
Aconseguir fons de finançament per tal de donar resposta a la demanda de tots els casals RRA + TPD + GE
de joves pel treball amb Instituts.
Fer un seguiment dels recursos i sostenibilitat del projecte i treballar-ho amb els casals
RRA + TPD + GE
interessats si és necessari

Crear i difondre una oferta atractiva per als instituts per tal de facilitar l’entrada dels Casals de Joves

Acció 1

Actualitzar les eines per visibilitzar el projecte Educar en Participació a les administracions
RRA + TPD
i agents educatius.

Anual

Eina actualitzada

Acció 2

Buscar o generar espais per a donar a conèixer el projecte Educar en Participació

RRA + TPD

Anual

S’ha realitzat una presentació del projecte

Objectiu general

Fomentar el relleu amb adolescents als Casals de Joves

Objectiu específic

Treballar el relleu amb els casals que participen de l’àrea

Acció 1

Treballar amb el grup de dinamitzadores propostes d’accions per apropar les adoles al
casal

RRA + TPD + GD

Anual

S’ha treballa com a mínim a 1 trobada trimestral

Acció 2

Fer una reunió anual amb tota la gestora de cada casal

RRA + TPD + GD

Anual

Reunió feta

Acció 3

S’acompanyarà a les gestores per tal que generin un pla de relleu i puguin aplicar-lo

RRA + TPD + GD

Anual

Demanar, revisar i fer un seguiment del pla de relleu. Parlar-ne
amb dinamitzadores i gestora

Acció 4

Promoure que altres persones del casal es responsabilitzin del relleu

Anual

Que es creï una comi relleu o persones responsables o similar

Acció 5

Fer propostes d’altres eines de presentació i difusió de CJ per adoles

RRA + TPD + GD

Anual

S’ha parlat al menys a 1 una trobada de dinamitzadores

Acció 6

Explorar altres eines de relleu amb adoles en l’àmbit no formal

RRA + TPD + GD

Anual

S’ha treballa com a mínim a 1 trobada trimestral

Objectiu específic

Promoure que l’assignatura esdevingui una font de relleu real per al casal
Projectes finals realitzats
Visita d’entitats
1 altra visita al casal com a mínim
S’ha treballa com a mínim a 1 trobada trimestral

Acció 1

Procurar que les alumnes visquin de prop la realitat casalera

RRA + TPD + GD

Anual

Acció 2

Valorar amb el grup de dinamitzadores el projecte de l’assignatura com a eina de relleu

RRA + TPD + GD

Anual

Acció 3

Aprofitar l’assignatura per generar contacte entre alumnat-casal que pugui continuar un
cop finalitzi el curs

RRA + TPD + GD

Anual

Les alumnes segueixen el casal a les xarxes
Ambdues parts tenen el contacte

Objectiu general

Promoure la cultura participativa treballant en xarxa amb instituts i altres entitats afines

Objectiu específic

Formar al professorat de secundària en matèria de participació

Acció 1

Realitzar una formació sobre participació per al professorat dels instituts on es
desenvolupa l’assignatura “Educar en Participació”

RRA + TPD

Anual

1 formació per cada INS que ho necessiti

Acció 2

Fer el curs d’«Educar en Participació» a l’oferta d’estiu de la UAB per a professorat no
universitari

RRA + TPD

Anual

S’ha fet

RRA + TPD

Anual

2 reunions de coordinacions / 2 entitats

Objectiu específic
Acció 1

Mantenir i enfortir la relació amb entitats que treballin la participació juvenil
Coordinar-nos amb CJB, CNJC, UAB, Punts JIP, etc. quan sigui necessari

Àrea de relacions externes
Responsable

Temps

Indicador

Objectiu general

Apostar per la xarxa, la participació activa i els projectes conjunts amb el nostre entorn i aconseguir reconeixement del nostre projecte.

Objectiu específic

Participar en les plataformes de les quals en formem part

Acció 1

Assistir a les reunions convocades pel CNJC

SG+Secretariat

1r semestre

Mínim a dues reunions

Acció 2

Assistir als espais de participació i decisió de l’Escola Lliure el Sol(Consell Rector + Taules)

SG+RS

Anual

Anual

Objectiu específic

Millorar la representativitat de Casals de Joves davant l’administració

Acció 1

Mantenir el contacte amb les següents administracions: Generalitat i ajuntaments municipals

SG+Secretariat

Anual

Mínim un cop amb cadascuna

Acció 2

Potenciar el contacte i treball amb la Diputació de Barcelona

SG+Secretariat

Anual

Mínim dues reunions

Acció 3

Participar dels grups de treball i espais de debats sobre polítiques de joventut que programen
els ajuntaments, la diputació i la Generalitat de Catalunya

SG+Secretariat

Anual

Número d’assistència a les trobades.

Acció 4

Contactar amb els departaments de participació de les administracions

SG+Secretariat

Anual

mínim una reunió feta

Acció 5

Assistir i protagonitzar espais on siguem expertes en participació, autogestió i polítiques
juvenils.

SG+Secretariat

Anual

Número de representacions

Acció 6

Acompanyar i fomentar la cooperació intercasalera davant de les administracions compartides
(a nivell de barri i municipi)

SG+Secretariat+Casals

Anual

Número d’acompanyaments fets.

Acció 7

Cercar mecanismes perquè els Casals informin a la Federació de les pròpies reunions amb l’
Administració

Secretariat+Casals

Anual

Número d’informacions rebudes.

Secretariat

Anual

Espai creat.

Objectiu específic
Acció 1

Fomentar activament espais d’intercanvi entre Casals i altres associacions juvenils.
Crear o identificar espais compartits per generar sinergies i col·laboracions

Àrea de comunicació
Objectiu general

Incorporar una dimensió estratègica i transversal a la comunicació

Objectiu específic

Millorar la dimensió comunicativa de la Federació i els casals

Responsable

Temps

Indicador

Acció 1

Aplicar el Pla de Comunicació de la Federació

RP+TPG

Anual

Pla dissenyat i aplicat

Acció 2

Dissenyar un Pla Marc de Comunicació pels casals

RP+TPG

Anual

Pla dissenyat

Acció 3

Potenciar la formació en temes de comunicació

RP+TPG

Anual

Formacions realitzades

Acció 4

Actualitzar la web

RP+TPG

Anual

Web actualitzada

Acció 5

Tenir una base de dades de mitjans de comunicació actualitzada

RP+TPG

Anual

Base de dades actualitzada

Acció 6

Tenir una base de dades d’aparicions als mitjans ctualitzada

RP+TPG

Anual

Base de dades creada i actualitzada

Objectiu específic

Aconseguir un bon reconeixement social de la Federació i el model casalero

Acció 1

Donar suport a les campanyes de la federació perquè tinguin més impacte i fer seguiment dels resultats

RP+TPG

Anual

Suport i revisió realitzada

Acció 2

Fer posicionaments d'actualitat i articles d'opinió per dates assenyalades, més territorialitzats i sent altaveus dels casals

RP+TPG

Anual

5 posicionaments anuals

Acció 3

Ser més proactives en la difusió externa (notes de premsa per aparèixer als mitjans, comunicats, etc.)

RP+TPG

Anual

2 aparicions

Acció 4

Tenir una presència activa a les xarxes socials

RP+TPG

Anual

2 publicacions setmanals

Objectiu específic

Apropar i millorar el nivell de comunicació entre la Federació i els casals, poden ser la Fede un altaveu

Acció 1

Potenciar la difusió, les notícies a la web, l’agenda i els posicionaments, especialment per ser altaveu dels casals

RP+TPG

Mensual

1 publicació

Acció 2

Augmentar la visibilitat de les activitats dels CJs a web i xarxes

RP+TPG

Anual

seguiment realitzat i visibilitat augmentada

Acció 3

Mantenir el sistema de WhatsApp amb les infos casaleres

RP+TPG

Anual

Mitssatges enviats

Àrea de Gestió
Responsable

Temps

Indicador

Objectiu general

Adaptar la oficina, la gestió i la dimensió tècnica a les necessitats del projecte i a la transformació social i sostenible

Objectiu específic

Mantenir i millorar un espai d’oficina transformador i sostenible.

Acció 1

Continuar formant l’equip tècnic sobre fiscalitat i economía

Acció 2

Mantenir actualitzat un recurs/calendari per apropar més les tasques de coordinació econòmica a la resta
Gerència
de l’oficina
i Comptable
tècnica

2n semestre Recurs actualitzat

Acció 3

Mantenir el dia del bé comú

Gerència

anual

Un cop al trimestre

Acció 4

Explorar possibilitats de buscar una nova oficina cedida per alguns ens públic

Gerència + SG + Secretariat

anual

Tenir noves possibilitats d’oficina

Acció 5

Mantenir el contacte i supervisar la tasca d’ARÇ

G+ C+SG

anual

Contacte i supervisió fet

Acció 6

Millorar i mantenir l’equip informàtic de la oficina, incorporant material nou

Gerència

anual

Segons prioritats

Acció 7

Planificar subvencions i justificacions

G+SG

1r trimeste

Calendari creat

Acció 8

Diversificar les administracions i departaments que ens donen suport econòmic

G+SG

anual

Màxim possible d’administracions (5-6diferents)

Acció 9

Consolidar el sistema de valoració anual de l’equip tècnic

SG + Secretariat + Gèrencia

anual

Sistema creat i provat

Acció 10

Seguiment de les tasques comptables i traspàs al secretariat

G+C

anual

Seguiment realitzat

Acció 11

Explorar la possibilitat d’aconseguir convenis com a federació

Gerència + SG + Secretariat

anual

Tenir possibilitats explorades i començades a treballar

Objectiu específic

Gerència i Comptable

anual

Formació Realitzada

Crear i consolidar recursos per als casals de joves federats

Acció 1

Formar a les noves tècniques territorials sobre gestió comunitària per a que puguin donar suport als casals
Gerència

1r semestre

Formació creada i impartida

Acció 2

Mantenir la office com a recurs de les casaleres a través de reunions, formacions, assessoraments,
etc.

anual

Reunions i trobades fetes

Acció 3

Seguir participant de la Plataforma de Gestió Cívica de Barcelona i al grup de treball del fons de contingència
G + SG + Secretariat

anual

Avaluar i prendre una decisió

Acció 4

Actualitzar el mapa de l’estat de la gestió i tipus de cada casal associat

Territorials

anual

Mapa actualitzat

Acció 5

Mantenir actualitzat el recurs «Que no t’empapelin» i assegurar que arriba als casals nous

Gerència + RS

1r semestre

Recursos creats

Acció 6

Mantenir i dinamitzar la Campanya Forever Young

G +RS+SG

anual

Campanya replantejada

Objectiu específic

G+RS+SG

Fomentar el lideratge polític de l’àrea de gestió

Acció 1

Reunions mensuals entre la persona referent del secretariat i gerència

G+RS

mensual

Reunions fetes

Acció 2

Millorar els canals de comunicació entre secretariat i coordinació econòmica.

G+RS+SG

anual

Valoració feta

Acció 3

Tenir una persona de referència actualitzada sobre la gestió econòmica de cada casal

G+TT

anual

Llista acabada

ABREV.

SIGNIFICAT

RBF

Referent Borsa de Formadores

RELLS

Referent Escola Lliure el Sol

RINS

Referent instituts

RKM0

Referent Km0

TPD

Tècnic Pedagògic

BF

Borsa de Formadores

TT

Tècnica Territorial

GER

Gerència

RS

Referent Secretariat

SG

Secretaria General

ET

Equip Territorial

COMI

Comissió

TI

Tècnica Internacional

GD

Grup de Dinamitzadores

TPG

Tècnica de Programes

ST

Secretaria tècnica

RAANF

Responsable àrea adolescència no formal

C

Comptable

