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OBJECTIU GENERAL 1 

Comunicació 

 

Objectius específics 

Elaboració d’un Pla de Comunicació, creació d’un àmbit de comunicació, participació a mitjans de comunicació i audiovisuals, publicació periòdica 

d’estadístiques sobre la situació del jovent, actualització de la web d’Acció Jove, creació d’un calendari d’efemerides i difusió de l’ideari del sindicat 

actualització d’una llista de mitjans de comunicació amb qui podem participar i preparació de campanyes agitatives al carrer mitjançant 

encartellades, pintades, enganxines, accions, etc.. 

Accions Recursos Interaccions Dates Avaluació 

Publicació periòdica de dades estadístiques sobre la situació del jovent (dades EPA, 
estudis, notícies, etc.) 

 Secretaria 
treball, economia 
i estudis 

Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Elaboració d’un Pla de Comunicació  Secretaria de 
Comunicació de 
CCOO, 
Responsable de 
Comunicació d’AJ 
amb la CONC 

Tardor 
2021 

Tardor 
2022 

Creació d’un àmbit de comunicació amb la participació de la militància d’Acció Jove 
que sigui capaç de treballar de forma autònoma i crear el contingut per les nostres 
xarxes socials 

 Responsable de 
Xarxes Socials de 
CCOO 

Estiu 
2021 

Estiu 2022 

Participació a mitjans de comunicació amb articles propis i també en temes juvenils, 
així com a mitjans audiovisuals juvenils. 

  Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Publicació d’un calendari d’efemerides relacionades amb el moviment obrer i sindical 
per poder fer contingut a xarxes socials 

  Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 



Difusió de l’ideari del sindicat i de la nostra història, així com dels nostres 
posicionaments 

  Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Actualització de la web d’Acció Jove 
 

 Informàtica 2022-
2023 

Finals 
2023 

Actualització d’una llista de mitjans de comunicació amb qui podem participar  Cap de 
Comunicació de 
CCOO 

Tardor 
2021 

Hivern 
2021 

Preparació de campanyes agitatives al carrer mitjançant encartellades, pintades, 
enganxines, accions, etc. 

  Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Realització de díptics temàtics sobre informació laboral bàsica en format paper i 
digital 

 Acció Sindical, 
Àmbit de 
Comunicació 

1 al 
trimestr
e 

Juliol de 
cada any 

Annexos. Dades, desglossament altres plans subsidiaris, esquemes funcionals, subvencions i pressupostos específics si és el cas....  



 

OBJECTIU GENERAL 2 

Acció Sindical 

 

Objectius específics 

Creació d’una figura de responsabilitat jove, realització de l’Escola Ángel Rozas, convocatòria d’assemblees obertes d’Acció Jove, organització de 

formacions, organització de campanyes periòdiques als llocs de treball on no tenim presència, campanya per l’1 de Maig, fomentar la participació 

juvenil a les llistes electorals i als comitès d’empresa, projecte d’assessorament laboral i legal juvenil. 

Accions Recursos Interaccions Dates Avaluació 

Creació d’una figura de responsabilitat jove a cada federació i territori, 
coordinat amb Acció Jove. 

 Federacions 2021 Gener 2022 

Realització de l’Escola Ángel Rozas   Una escola 
per cada 
any de 
mandat 

Gener de cada 
any 

Convocatòria d’assemblees obertes d’Acció Jove als llocs de treball on 
tinguem presència  

 Federacions 2022-2023 Desembre 
2023 

Organització de formacions -tècniques i temàtiques- sobre qüestions 
relacionades amb la situació del jovent així com les seves problemàtiques. 

 Federacions i 
àmbits 

Mínim 3 
formacions 
per 
semestre 

Cada final de 
semestre 

Organitzar campanyes periòdiques per fer agitació a llocs de treball on no 
tenim tanta presència.  

 Federacions i 
territori 

Quan la 
situació 
sanitària 
millori 

Juliol de cada 
any 



Campanya 1 de Maig i preparació d’alguna acció al carrer, intentant 
organitzar-lo i/o participar amb altres organitzacions. 

  Cada 1 de 
maig 

Mesos de 
maig de cada 
any 

Fomentar la participació juvenil a les llistes electorals de Comitè d’Empresa 
i delegats de personal, així com reforçar l’òrgan x com a eina per incentivar 
la participació. 
 

    

Projecte d’assessorament laboral i sindical juvenil 
 

CRAJ 
Tenir algú disposat 
a AJ a atender a 
aquestes peticions 

 Tot el 
mandat? 

 

     

  



 

OBJECTIU GENERAL 3 

Intervenció externa 

4r5tt 

Objectius específics 

Publicació de comunicats, augmentar la realització del “Parlem de feina”, seguiment, control i participació als espais de decisió de les polítiques 

juvenils, recuperar les Brigades de Solidaritat que es feien enguany, estretar relacions amb sindicats europeus i internacionals. 

 

accions Recursos Interaccions Dates Avaluació 

Publicació de comunicats amb opinió Acció Jove, sobre evolució dels indicadors 
macroeconòmics (taxa d’atur, ocupació, etc.)  

  Tot el 
mandat 

Juny de cada 
any 

Augmentar la realització de l’activitat “Parlem de feina” als centres educatius  Federació 
Educació 

Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Seguiment, control i participació als espais de decisió de les polítiques juvenils (Pla de 
Foment per l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, Consell de Relacions Laborals, 
etc.) 

  
Acció sindical 

Tot el 
mandat 

Juliol de 
cada any 

Participació activa dins espais d’organització juvenil (CNJC i CJB) i reforçament dels 
vincles amb altres entitats mitjançant l’organització de bilaterals periòdiques. 

  Tot el 
mandat 

Juny de cada 
any 

Recuperar les Brigades de Solidaritat que es feien enguany.  Secretaria 
d’Internaciona
l 

2022-
2023 

2023-2024 

Estretar relacions amb sindicats europeus i internacionals.   Tot el 
mandat. 

Juny de cada 
any 

Incrementar la nostra participació activa dins dels moviments socials (moviment   Tot el Juliol de 



ecologista, feminista, LGTB, etc).  mandat  cada any 

     

 


