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• Iniciació a l’SPSS [12 hores] 
• Anàlisi i tractament de dades amb SPSS [12 hores] 
• Construcció d’indicadors socials [18 hores] 
• Tècniques qualitatives d’investigació social: metodologia i aplicacions [15 hores] 
• Fonts de dades per a la investigació social [15 hores] 
• Anàlisi de xarxes socials [18 hores] 
• Anàlisi quantitativa i qualitativa de textos i continguts [18 hores] 
• Seminari de disseny de projectes d’investigació social [3 hores]  
 

• Introducció al desenvolupament econòmic local (5a edició) [52 hores] 
• Tècnic/a en creació d’empreses [24 hores] 
• Planificació estratègica del territori [24 hores] 
• Regeneració urbana [40 hores] 
• Mercat laboral i Estat del Benestar [40 hores] 
• Dinamització de l’activitat empresarial [40 hores] 
 
• Què cal conèixer per treballar en projectes europeus? [8a edició] [36 hores] 
• Eines pràctiques per a la planificació i gestió de projectes europeus [8a edició] [36 hores] 
• El sistema de cooperació internacional [33 hores] 
• Captació de fons per a la gestió de projectes [15 hores]  
• Planificació i gestió de projectes [24 hores] 
• Marc Lògic per a la planificació i gestió de projectes [15 hores] 
 

• Consells pràctics per posar en marxa un projecte d’autoocupació: la utilitat del pla 
d’empresa [12 hores] 

• Creativitat i habilitats per sociòlegs i politòlegs que vulguin emprendre una idea de 
negoci  [12 hores] 

• Recerca de finançament i línies de subvenció per a la posada en marxa de projectes 
d’autoocupació [12 hores] 

 

• Metodología i planificació d’un procés participatiu [18 hores]  

• La gestió de la participació ciutadana en processos urbanístics [18 hores] 
 

• Introducció al disseny de polítiques públiques [18 hores]   

• Lideratge i gestió pública [12 hores] 
 
 

• Els processos de mediació ciutadana: la gestió del conflicte social [18 hores]  

 

• Instruments per dissenyar i gestionar plans d’igualtat [15 hores] 
 

 

• Màrqueting polític i estratègies electorals  [12 hores] 

 

Tècniques 
d’investigació social 

Per àrees formatives 

Gestió de projectes 

Desenvolupament local 

Autoocupació 

Mediació  

Participació ciutadana 

   Gestió pública 

Avanç de programació  
Cursos 2009-2010 

Per a més informació: http://www.colpis.cat · formacio@colpis.cat 
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NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

Gènere i igualtat 

Comunicació política 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 
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Calendari 

 

Tècniques d’investigació social 

 Fonts de dades per a la investigació social  
 Anàlisi de xarxes socials 
 Tècniques qualitatives d’investigació social: metodologia i aplicacions 
 Seminari de disseny de projectes d’investigació social 

Gestió de projectes 

 El sistema de cooperació internacional  
 Captació de fons per a la gestió de projectes  
 Planificació i gestió de projectes   

Participació ciutadana  Metodologia i planificació d’un procés participatiu 

Comunicació política   Màrqueting polític i estratègies electorals   

Autoocupació 
 Consells pràctics per a posar en marxa un projecte d’autoocupació: la 

utilitat del pla d’empresa  

 

Tècniques d’investigació social 

 Iniciació a l’SPSS 
 Anàlisi i tractament de dades amb SPSS 
 Construcció d’indicadors socials 

Desenvolupament local  Introducció al desenvolupament econòmic local (5a edició)   

Gènere i igualtat  Instruments per dissenyar i gestionar plans d’igualtat  

Gestió Pública 
 Introducció al disseny de polítiques públiques 
 Lideratge i gestió pública 

Gestió de projectes  
 Què cal conèixer per a treballar en projectes europeus? [8a edició] 
 Marc Lògic per a la planificació i gestió de projectes  

Autoocupació 
 Creativitat i habilitats per sociòlegs i politòlegs que vulguin emprendre una 

idea de negoci   

 

Tècniques d’investigació social 
 Seminari de disseny de projectes d’investigació social  
 Anàlisi quantitativa i qualitativa de textos i continguts 

Gestió de projectes 
 Eines pràctiques per a la planificació i la gestió de projectes europeus [8a 

edició]  
 Planificació i gestió de projectes   

Desenvolupament local 

 Regeneració urbana  
 Mercat laboral i Estat del Benestar  
 Dinamització de l’activitat empresarial  
 Planificació estratègica del territori 
 Tècnic/a en creació d’empreses   

Participació ciutadana  La gestió de la participació ciudadana en processos urbanístics 

Mediació  Els processos de mediació ciudadana: la gestió del conflicte social 

Autoocupació 
 Recerca de finançament i línies de subvenció per a la posada en marxa de 

projectes  d’autoocupació  

Avanç de programació  
Cursos 2009-2010 
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