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Formacions adreçades a persones  dirigents d'entitats 
TIPOLOGIA POBLACIÓ ENTITAT CURS DATES HORARI 

curs Barcelona TEB Eines on line per a formadors 6, 13 i 20 de juliol 16 a 20h 

curs Barcelona 
Centre Est. de l'Esplai - 
Suport Associatiu 

Coaching. La gestió dels conflictes des del 
millor de tu mateix 

3 i 4 juliol 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Barcelona reforma horària 
Reforma horària per a l'enfortiment de 
l'associacionisme i el tercer sector 

3 i 4 juliol 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Barcelona 
Centre Est. de l'Esplai - 
Suport Associatiu 

Eines per a la transparència de la gestió 
econòmica de les entitats 

18 i 19 set 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Barcelona Fund. P. Tarrés Com fer un pla de màrqueting i comunicació 18 i 19 set 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Girona Esc. Esplai Girona 
Lideratge, dinàmica de grup i gestió de 
conflictes 

3 i 4 juliol 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Lleida Fund. Verge Blanca Gestió integral de petites associacions 3 i 4 juliol 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Sabadell Fund. P. Tarrés 
Acompanyament emocional a l'equip de 
voluntaris 

3 i 4 juliol 
dv de 18 a 21 i ds de 9 a 
14 i de 16 a 20h 

curs Reus TEB Eines on line per a formadors 1, 8 i 15 de juliol 15.45h a 19,45h 
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Formacions adreçades a persones  dirigents d'entitats 
TIPOLOGIA POBLACIÓ ENTITAT CURS DATES HORARI 

taller Barcelona LPCCP-UAB 
Autoavaluació de la transparència: criteris per 
a una informació transparent i de qualitat  

2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

A algú li importa què fa la nostra entitat? Qui 
són els nostres còmplices socials? 

2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Entendre els números de l'entitat: finances 
bàsiques per a no financers 

2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Pistes per gestionar i analitzar la informació a 
les entitats: gestió útil de dades 

2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Quines competències tenen les persones que 
necessitem a les entitats? 

2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona TEB Infografies per les memòries d'entitats 2 de juliol  de 17 a 20h 

taller Barcelona AREP 
Com podem trencar - estigma en la nostra 
societat 

17 de setembre de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Centre Est. de l'Esplai - 
Suport Associatiu 

Com afecta la reforma fiscal i la llei de 
transparència a les entitats? 

17 de setembre de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Com construir el portal de transparència de 
l'entitat? 

17 de setembre de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Estem suficientment presents a les Xarxes 
Socials? 

17 de setembre de 17 a 20h 

taller Barcelona 
Observatori Tercer 
Sector 

Idees bàsiques per fer memòries que generin 
confiança 

17 de setembre de 17 a 20h 

taller Barcelona TEB 
llibre digital i altres formats online per publicar 
la nostra memòria 

17 de setembre de 17 a 20h 

en línia   TEB Blocs i eines 2.0 per a entitats - en línea 29 juny - 24 juliol   

en línia   TEB Mooddle per a formadors/ores - en línea 16 set- 16 octubre   
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