
Curs: La participació interna a les entitats 
Formació Associativa 

En el context actual, les entitats necessiten cohesionar i 
incrementar la seva base social per poder ser més cada 
vegada més útils a la societat. Per això, és necessari millorar la 
implicació activa dels diferents agents que fan possible la vida 
de l’entitat.  

 

Més que promoure l’elaboració de grans plans de participació, 
el curs planteja que cal focalitzar els esforços en elements 
desencadenants de millores substantives en la participació 
dels directius, socis, col·laboradors, voluntaris, professionals o 
bé finançadors. Així, el curs pretén donar eines a les entitats 
perquè puguin afrontar un pla de  millora de la participació a 
partir d’un enfocament lligat a la solució pràctica de les 
pròpies mancances. 

 

Objectius del curs 

 Fomentar la reflexió entorn de la qualitat democràtica  

 Aprendre a fer un diagnòstic de la participació en el si 
de l’entitat  

 Conèixer els recursos existents en participació interna  

 Aprendre a elaborar un pla de millora de la participació  

 Iniciar un procés de millora de la participació interna 

 Adoptar un enfocament de pensament-acció per al 
foment de la participació interna 

  

 

Destinataris : El curs va destinat a professionals o directius del 

món associatiu català que vulguin impulsar processos de 
millora de la participació interna de les entitats 

 

Modalitat del curs 

E-learning: El programa de formació e-learning es basa en 
una modalitat asíncrona (diferida en el temps) que et 
permetrà gestionar el teu propi aprenentatge, contant amb el 
seguiment  i suport del tutor. Es tracta d'una formació a 
distància 100% e-learning mitjançant la Plataforma Moodle.  

 

 
Inici: 29 d’octubre  
Fi: 3 de desembre 

 
 

Inscriu-te 

fins al 22 
d’octubre 



 
Durada del curs : El curs té una durada de 25 hores   
 
Dates: del 29 d’octubre fins al 3 de desembre 
 
Lloc de realització:  Aula Virtual Fundació Pere Tarrés 
  http://elearning.peretarres.org/ 
 
Professorat: Dr. Roger Buch i Ros. Consultor en participació ciutadana, 
voluntariat i associacionisme a l’àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació 
Pere Tarrés. Professor de l’assignatura “Estratègies de participació” de la 
Facultat d’Educació Social i Treball Social (URL). 
 
Inscripció: Omplir la butlleta d’admissió al curs. Formulari previ a la matrícula. 
 

Les places són limitades. La confirmació definitiva de la inscripció 
es comunicarà a finals de la tercera setmana d’octubre.  
 
Data límit d’inscripció : 22 d’ octubre de 2014 
 
Certificat: S’obtindrà un certificat d’aprofitament als/les participants que facin 
un correcte seguiment del curs. Caldrà entregar la presentació de tasques  i 
participar activament en  el curs.  
 
Matricula: 100% subvencionada pel Programa d’Innovació i Qualitat 
Democràtica de la Generalitat de Catalunya.   

  
Programa  més informació:www.peretarres.org/formacio 

    http://www.gencat.cat/governacio/qualitatdemocratica/ 
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