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Sovint les associacions juvenils ens trobem amb què hem de decidir què 
farem, com ho farem, qui ho farà, quan ho farem, on ho farem, i plante-
jar-nos els objectius que volem assumir. És per aquest motiu, que és im-
prescindible que realitzem una bona planificació.

Així doncs per a planificar de la millor manera possible és necessari que 
realitzem els següents pasos:

1. Diagnosi 
 
El primer pas per a realitzar una bona planificació és realitzar una diag-
nosi de l’entorn, veure quines mancances hi ha, com és aquest, que ens 
agrada, que volem canviar, etc. 

2. On volem arribar? 
 
Un cop sabem, i hem generat un marc comú sobre el nostre entorn, és 
necessari definir on volem arribar, i per tant, marcar-nos objectius. Els 
objectius, ens guiaran al llarg del període planificat i ens permetran po-
der avaluar posteriorment el seu grau d’assoliment. Alhora, és impor-
tant, que també definim uns indicadors, que ens permetran poder ava-
luar si s’ha assolit o no l’objectiu. 
 
Poden coexistir objectius generals i específics. Normalment els objectius 
generals són més amplis, i els específics, que depenen dels generals, són 
més tangibles, i ens ajuden a assolir l’objectiu general. 
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3. Com hi arribem? 

 
Ara ja sabem què volem aconseguir en el proper any, i toca pensar com 
ho farem. Quines accions realitzarem per assolir els objectius que ens 
hem proposat, qui les durà a terme, quan les realitzarem, etc. D’aquesta 
manera començarem a concretar tot allò que volem realitzar, i ens ser-
virà per a poder tenir una visió global. 

4. De quins recursos disposem 
 
Finalment, caldrà pensar en els recursos de què disposem, els podrem 
destinar tots al mateix projecte o acció? Com els repartirem? Amb quins 
criteris? Què prioritzem? 
 
En aquest moment, també és important pensar en els recursos humans 
de què disposem, i si amb ells podrem assolir tot allò que ens hem pro-
posat, o bé, hem de prioritzar uns objectius i accions per sobre de la 
resta.

5. Calendarització 
 
Un cop ja sabem tot allò que volem fer, és important que definim quan 
ho volem fer. És important que intentem que no totes les accions caiguin 
en un mateix moment de l’any, per evitar saturar-nos, alhora que hem 
de veure si la planificació que hem fet es realista o no.

Finalment, us deixem una graella en blanc que us pot ajudar a l’hora de 
planificar!

OBJ GENERAL OBJ ESPECÍFIC INDICADORS ACCIÓ QUI? QUAN? RECURSOS


