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

FCG: Estació de Provença 

RENFE: Estació de Passeig de Gràcia i de Pl. Catalunya 

AUTOBUSOS: 6, 15, 20, 33, 34, 39, 45 i 47 

COM ARRIBAR-HI 

FORMACIÓ  

CURSOS GENER-ABRIL 

 Eines pràctiques per a la planificació i la 

gestió de projectes europeus 

 Els processos de mediació ciutadana: La 

gestió del conflicte social 

 Construcció d’indicadors socials 

 Introducció de la perspectiva de 

gènere en el disseny de projectes 

 Avaluació de polítiques i plans locals 

d’immigració 

 El Marc Lògic per a la planificació i la 

gestió de projectes 

 Metodologia i planificació d’un procés 

participatiu  

 Seminari de disseny de projectes        

d’investigació social 

OBERT EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ 

NOU 

NOU 

INFORMACIÓ I MATRÍCULA: 
 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

C/ Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a 

08037 Barcelona 

Telèfon 932414122 ·Fax 932002209 

http://www.colpis.cat · colpis@colpis.cat 

ÀREA DE GÈNERE I IGUALTAT 

NOU 

ÀREA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES  

NOU  AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES I PLANS 
LOCALS D’IMMIGRACIÓ 

Programa: Les polítiques públiques d’immigració: definició 

i elements bàsics · L’anàlisi i tipus d’anàlisis de les 

polítiques públiques · Fases d’anàlisi i models explicatius · 

Modalitats d’avaluació i dissenys avaluatius · Exemples 

d’aplicació a diferents plans locals d’immigració 

Dates de realització: Del 23 de març a l’1d’abril, dilluns i 

dimecres de 18.00 a 21.00 hores 

Durada: 12 hores 

Preus:  120 € (col·legiats i estudiants) /  160 € (altres) 

Data límit de matriculació: 16 de març 

INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE 

GÈNERE EN EL DISSENY DE PROJECTES 

Programa: Marc conceptual · Marc jurídic i legislatiu. La 

seva incidència en les polítiques a l’àmbit local · 

Integració de la perspectiva de gènere en les diferents 

fases d’un projecte: enfocaments, estructures, 

metodologies, recursos, indicadors, avaluació  

Docent: Sònia Ruiz. Directora del Pla d’Igualtat de 

l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtatat Home-

Dona de la Diputació de Barcelona  

Dates de realització: Del 24 de febrer al 12 de març, 

dimarts i dijous de 18.00 a 21.00 hores. 

Durada: 18 hores 

Preus:   180 € (col·legiats i estudiants) / 240 € (altres)  

Data límit de matriculació:  17 de febrer 



ÀREA D’INVESTIGACIÓ SOCIAL  SEMINARI DE DISSENY DE PROJECTES 
D’INVESTIGACIÓ SOCIAL 
Programa: Tipologies bàsiques de projectes d’investigació 

social · L’elaboració de la proposta: objectius, metodologia, 
equip de treball i calendari · El pressupost · Cas pràctic  

Docent: Jordi Pujol, sociòleg i gerent del Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

Dates de realització: 30 i 31 de març, de 14.00 a 15.30 
hores. 

Durada: 3 hores  
Preus:  GRATUÏT* (col·legiats i estudiants) / 60€ (altres)  

*Per formalitzar la inscripció és necessari dipositar una fiança de 

30€ que serà retornat en finalitzar el curs, en cas que hagueu 
assistit al 80% de la sessió.  

Data límit de matriculació:  23 de març 

 CONSTRUCCIÓ D’INDICADORS SOCIALS 
Programa: Concepte i característiques · La mesura i els 
models conceptuals en les ciències socials · Tipologies i 
funcions dels indicadors socials·  El moviment dels 
indicadors socials· Possibilitats i limitacions · Els índexs 
socials · Metodologies de construcció d'indicadors i 
índexs socials: casos pràctics · Avaluació i validació dels 
sistemes d'indicadors socials 

Docent: Màrius Domínguez, professor del Dpt. Sociologia 
i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de 
Barcelona  

Dates de realització: Del 16 de febrer al 4 de març, 
dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00 hores 

Durada: 18 hores.  

Preus: 180 € (col·legiats i estudiants) / 235 € (altres) 

Data límit de matriculació: 9 de de febrer 

 ELS PROCESSOS DE MEDIACIÓ CIUTADANA: 
LA GESTIÓ DEL CONFLICTE SOCIAL 
 
Programa: La Gestió Alternativa de Resolució de Conflictes · 
Característiques i rol del mediador · Models de la mediació · 
Fases del procés de mediació · La mediació a Catalunya  

Docents: Alba Castellví, Sandra Escapa, sociòlogues i 

membres de l’Associació per a la Mediació i la Convivència 

(AMIC)   

Dates de realització: Del 3 al 19 de febrer, dimarts i dijous de 

18.00 a 21.00 hores 

Durada: 18 hores.  

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

Data límit de matriculació: 27 de gener 

ÀREA DE MEDIACIÓ  

 EL MARC LÒGIC PER A LA PLANIFICACIÓ I 

GESTIÓ DE PROJECTES 
Programa: Introducció al cicle del projecte i a 
l’enfocament del Marc Lògic · Anàlisi de participació i 
d’alternatives · Arbre de problemes i d’objectius · Matriu, 
limitacions i eines complementàries del Marc Lògic  
Docent: Marc Ambit, consultor i formador 

Dates de realització: Del 9 al 18 de març, dilluns i 
dimecres de 18.00 a 21.00 hores  
Durada: 12 hores  
Preus:   € (col·legiats i estudiants) / € (altres)  
Data límit de matriculació: 2 de març 

 METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ D’UN 
PROCÉS PARTICIPATIU 

Programa: Aproximació al concepte de participació 
ciutadana · Què s'ha fet fins ara i com · La planificació 
de la participació · Mètodes i eines pel desenvolupament 
d'un procés participatiu · Com i quan aplicar les diferents 
metodologies· Bones pràctiques 

Docent: Marta Martorell, politòloga i consultora 
Dates de realització: Del 17 de març al 2 d’abril, dimarts i 
dijous de 18.00 a 21.00 h 
Durada: 18 hores 
Preus:  € (col·legiats i estudiants) /  € (altres) 
Data límit de matriculació: 10 de març 

ÀREA DE GESTIÓ DE PROJECTES 

 EINES PRÀCTIQUES PER A LA 

PLANIFICACIÓ I LA GESTIÓ DE PROJECTES 
EUROPEUS 

Programa: Introducció a les institucions, marc financer, 
polítiques i recursos comunitaris · De la idea a la proposta 
· Preparació del projecte · Redacció del projecte · Gestió de 
les activitats del projecte · Gestió econòmica i financera · 
Comunicació i difusió del projecte · Fòrum d’experiències 
Docents: Xavier Tiana (Expert en polítiques comunitàries), 
Josep Rodríguez i Kontxi Odriozola (Diputació de 
Barcelona), Mariona Sanz (ACC1Ó CIDEM|COPCA), Albert 
Sorrosal (DEX-EUROPA),  
Dates de realització: Del 30 de gener al 6 de març, 
divendres de 16.30  a 20.30 hores i dissabtes de 9.30 a 
13.30 hores  
Durada: 36 hores  
Preus: 360 € (col·legiats i estudiants) / 470 € (altres)  
Data límit de matriculació: 16 de gener 

Per a ampliar la informació sobre els objectius, continguts i lloc de realització dels cursos podeu consultar l’apartat de formació de la pàgina web del Col·legi http://www.colpis.cat 


