
La preparació i la gestió de projectes europeus requereix de professionals altament qualificats que posseeixin un 
conjunt de coneixements i habilitats especialitzades que permetin elaborar i desenvolupar propostes de qualitat i 
amb garanties d’èxit. 
 

Amb l’objectiu de millorar les competències d’aquests professionals, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  
presenta un cicle de seminaris que es centraran en alguns dels aspectes clau que determinen el bon funcionament 
d’aquests projectes. Els seminaris permetran establir un espai de generació d’idees i d’intercanvi d’experiències entre 
els experts de les diverses matèries a tractar i els participants. La metodologia didàctica es basarà en la combinació 
d’explicacions teòriques i/o metodològiques amb el desenvolupament de casos pràctics que facilitaran l’entrenament 
de les competències presentades. 

PROGRAMA 

EQUIP DOCENT 

Stephanie Horel. 
Josep Rodríguez. Expert en gestió de projectes europeus i internacionals 
Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus 
Leah Stoch. Sòcia-consultora a Babelcom Consulting & Training 

PRESENTACIÓ  

LLOC DE REALITZACIÓ 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Carrer Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a · Barcelona 
Tel. 932 414 122  
formacio@colpis.cat 

Inscripcions a través de la web www.colpis.cat  
Dates límit de matriculació:  
S I: 11 de febrer · S II: 25 de febrer · SIII: 11 de març 
Preus matrícula c/u: 90€ (col·legiats/estudiants) · 115 € (altres) 

INSCRIPCIONS I PREUS 

BLOC 2 
SEMINARIS ESPECIALITZATS 

 
Del 18 de febrer al 25 de març de 2013 

Dilluns de 16.00 a 20.00 h  

10a 

SEMINARI I. EINES PER A MILLORAR LA REDACCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS 
Objectiu: Elaborar propostes tècnicament rigoroses, clares i precises que recullin els aspectes que posteriorment 
s’hauran de traslladar als formularis de les convocatòries. 
18 i 25 de febrer, dilluns de 16.00 a 20.00 hores (8 hores) 
 
SEMINARI II. ESTIÓ FINANCERA DELS PROJECTES EUROPEUS: CONTROL I AUDITORIA 
Objectiu: Incorporar bones pràctiques en la gestió econòmica-financera dels projectes que facilitin i agilitzin el procés 
de control i auditoria que han d’elaborar cadascun dels socis participants. 
4 i 11 de març, dilluns de 16.00 a 20.00 hores (8 hores) 
 
SEMINARI III. AVALUACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS 
Objectiu: Dissenyar i aplicar indicadors que verifiquin la realització, els resultats i l’impacte dels projectes segons el 
moment en que es consideri necessari efectuar la seva avaluació  
18 i 25 de març, dilluns de 16.00 a 20.00 hores (8 hores) 
 
El cicle de seminaris s’obrirà amb la conferència “El futur dels fons europeus: el marc financer 2014-2020” a càrrec 
de Xavier Tiana (politòleg i expert en pressupost i projectes europeus). L’acte és d’accés gratuït i tindrà lloc el 14 de 
febrer de 2013 a les 18.00 hores a la seu del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Per assistir, cal 
confirmar-ho a activitats@colpis.cat. 


