COL·LEGIA’T:
HI SORTIRÀS GUANYANT!
Borsa de treball amb ofertes de feina especifiques per
a politòlegs i sociòlegs.

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
C/ Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona
Telèfon 93 24 14 122 · Fax 93 20 02 209
http://www.colpis.cat

Servei d’orientacions laborals personalitzades en funció dels teus interessos.

DISSENY, REALITZACIÓ I EXPLOTACIÓ
D’ENQUESTES

COM ARRIBAR-HI

COM GESTIONAR ENTITATS DEL TERCER SECTOR
NOU

Subscripció i possibilitat d’escriure a la Revista online
‘Àmbits de Política i Societat’.

EINES D’INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ PÚBLICA NOU

Organització d’activitats: xerrades-col·loqui, sessions
d’anàlisi electoral, presentacions de llibres, ’networking’
i visites a institucions (al Parlament Europeu, Parlament
de Catalunya...).
Assessorament al col·legiat.

METRO: Diagonal (Línia 3 i 5)/Verdaguer (Línia 4 i 5)

Descomptes i avantatges en serveis d'empreses i entitats.

FGC: Estació de Provença

Ús puntual gratuït de les sales del Col·legi per a reunions, entrevistes, presentació de llibres...

OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ

GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS [14a edició]

Cursos i accions de formació a preus preferents.

Difusió de les teves activitats.

CURSOS OCTUBRE-DESEMBRE’16

EINES PRÀCTIQUES PER A LA PLANIFICACIÓ I

Sessions d’ocupabilitat: tallers i xerrades.

Butlletí setmanal amb novetats del sector al teu correu.

FORMACIÓ

RENFE: Estació de Passeig de Gràcia i de Pl. Catalunya
AUTOBUSOS: 6, 15, 20, 33, 34, 39, 45 i 47

ÀREA INVESTIGACIÓ SOCIAL
DISSENY, REALITZACIÓ
D’ENQUESTES

I

EXPLOTACIÓ

Programa: Definició d’enquesta · Dissenys i aplicacions ·
Informació a obtenir · Població objecte d’estudi · Tipus
enquesta · El qüestionari · Etapes disseny qüestionari · Tipus de
mostreig · Disseny d’una mostra · Treball de camp: definició,
etapes i controls · Resultats · Depuració · Codificació · Pla de
tabulació · Introducció a l’anàlisi descriptiva bàsica
Docents: Jordi Sauret, sociòleg i director de FEEDBACK.
Dates de realització: del 23 de novembre al 21 de desembre
(7 desembre no hi ha sessió), dimecres de 17.00 a 20.00 hores.

ÀREA GESTIÓ ENTITATS
COM GESTIONAR ENTITATS DEL TERCER SECTOR
NOU
Programa: Què és el Tercer Sector · Tipologia de les entitats
tercer · Característiques bàsiques del sector · Paper de les
entitats · Àrees d’intervenció · Col·lectius beneficiaris · Gestió de
RRHH · Gestió de persones voluntàries · Plans estratègics · Plans
i gestió operativa · Lideratge i processos de canvi · Estats
financers · Comptabilitat · Obligacions fiscals · Recursos
econòmics · Gestió de projectes · Pla de comunicació i
campanyes · Comunicació externa · Xarxes socials i
posicionament · Fundraising · Sensibilització i tècniques
captació de fons · Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

Durada: 12 hores

Docent: Pau Vidal, director en Observatori del Tercer Sector ·

Preus: 120€ (col·legiats i estudiants) / 210€ (altres)

Pere Pardo, vicesecretari de Creu Roja · Antonio Pérez ,

Data límit de matriculació: 16 de novembre

director de formació i voluntariat · Ignasi Parody, president a

ÀREA GESTIÓ PÚBLICA
EINES D’INNOVACIÓ EN LA GESTIÓ PÚBLICA
NOU!
Programa: Dimensionament: definició, elements, tipus de
dimensionament (nivells macro/micro) i casos específics. La
col·laboració público-privada (CCP): introducció, serveis
d'interès general (SIG) i entorns de prestació de serveis públics
(EPSP), conceptes (externalització, privatització i CCP,
desenvolupament de la CCP), motivacions. Tipologies,
paràmetres, avantatges i inconvenients, procés, risc. i referents.
Innovació: Innogent, la innovació a la Generalitat i la Xarxa
d'Innovació Pública, comunitats de pràctiques.
Docents: Jordi Mas, responsable de Dimensionament a la
Generalitat de Catalunya i Dolors Llorens, Cap de l’àrea
d’Innovació i d’Anàlisi de l’Ocupació Pública, Generalitat de
Catalunya
Dates de realització: Del 19 d’octubre al 2 de novembre, els
dimecres de 16.00 a 20.00 hores.
Durada: 12 hores
Preus: 125€ (col·legiats i estudiants)· 210€ (altres)
Data límit de matriculació: 13 d’octubre

Trinijove · Víctor Bayarri, consultor social · Elena Rovira,

ÀREA ACCIÓ INTERNACIONAL I UE
EINES PRÀCTIQUES PER A LA PLANIFICACIÓ I
GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS [14a edició]
Aquest curs té per objectiu donar a conèixer els elements i
instruments bàsics per a planificar, dissenyar i gestionar
projectes finançats per la Unió Europea.

Programa:
I. Instruments financers i polítiques de la Unió Europea:
Marc financer de la UE: el pressupost 2014-2020 i les
oportunitats de finançament · Política regional europea i el seu
impacte a Catalunya · Polítiques, programes sectorials i línies
de subvenció: competitivitat empresarial i innovació; ocupació,
assumptes socials i ciutadania; medi ambient i energia · Anàlisi
d’experiències

politòloga i consultora en comunicació i participació · Josep

II. Metodologies per a la preparació i la gestió de projectes

Maria Canyelles, expert en RSC i soci consultor a Vector 5

europeus: Definició del projecte · Criteris de selecció i redacció
del projecte · Gestió de les activitats del projecte: seguiment i

Dates de realització: Del 7 de novembre al 19 de desembre

avaluació · Gestió econòmica-financera del projecte · Control i

(el 5 de desembre no hi haurà sessió), dilluns de 16.00 a 20.00

autoria del projecte · Comunicació i sostenibilitat del projecte.

hores
Durada: 24 hores
Preus: 235€ (col·legiats i estudiants) · 350€ (altres)
Data límit de matriculació: 31 d’octubre

Docents: Isabel Junquera, Consultora a Repte Territorial ·
Sílvia Mestres, Cap Oficina Projectes Europeus, ACCIÓ·
Francisco Ramos, Director Executiu d'estratègies d’Ocupació a
Barcelona Activa · Albert Sorrosal, Expert en DG Near en
auditoria i control · Agustí Fernández de Losada, Director del
Departament d’Estudis i Assistència Tècnica Internacional a
Tornos Abogados · Cristina Barragán, experta en finançament
europeu

Possibilitat d’assistir a sessions individuals, sempre que les
circumstàncies ho permetin. El preu per sessió és de 70€. Per
a més informació, podeu enviar un correu a forma-

Dates de realització: Del 13 d'octubre al 1 de desembre,
dijous de 16.00 a 20.00 hores.
Durada: 32 hores
Preus: 320€ (col·legiats i estudiants) · 470€ (altres)
Data límit de matriculació: 6 d’octubre

