


	 1 QUI SOM
	 2 TREBALLEM PER
	 3 LA FORMACIÓ
	 4 T’AJUDEM A TROBAR FEINA
	 5 FEM XARXA
	 6 AMB LUPA
	 7 ENS COMUNIQUEM AMB TU
	 8 T’OFERIM MÉS SERVEIS
	 9 DESCOMPTES I AVANTATGES
	10	 QUÈ HAS DE FER PER A COL·LEGIAR-TE
	11 ON SOM



>> 	1

QUI SOM

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
(COLPIS) és una organització professional sense ànim de 
lucre, constituïda l’any 1989 com a una corporació de dret 
públic.

El Col·legi és l’entitat de referència a Catalunya per a tots 
els professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, 
com a impulsor d’ambdues professions, acompanyant 
dels professionals, generador de xarxa, garant de la 
bona pràctica professional i representant de sociòlegs  
i politòlegs davant de les institucions i de la societat. 
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LA FORMACIÓ
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» INvEStIGACIó SOCIAL 
 Metodologies i tècniques d’investigació social tant 

quantitatives com qualitatives, així com d’instruments 
per a la investigació aplicada

» ORGANISmES INtERNACIONALS I UNIó EUROPEA 
 Eines per a planificar i gestionar projectes 

subvencionats i expressions d’interès i d’oferta en 
el marc dels sistemes de licitacions dels diferents 
organismes internacionals i de la Unió Europea. 

» dESENvOLUPAmENt LOCAL 
 Instruments per l’anàlisi i la planificació estratègica 

dels territoris, així com polítiques, programes i accions 
dels diferents àmbits d’actuació de la promoció 
econòmica i el desenvolupament local.

» GEStIó PúbLICA 
 Estratègies per a la millora de l’organització de 

l’Administració Pública, i el disseny i l’avaluació de 
polítiques públiques.

LA FORMACIÓ

LA FORMACIÓ CONTINUADA

És UNA DE LEs NOsTREs 
gRANs APOsTEs:

OFERIM FORMACIÓ 
CONTINUADA,  

UNIvERsITàRIA DE TERCER 
CICLE I A MIDA.
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» GèNERE I IGUALtAt 
 Disseny, implementació i avaluació de plans d’igualtat 

d’oportunitats a administracions públiques i empreses.

» PARtICIPACIó CIUtAdANA 
 Planificació i gestió de processos participatius,  

així com anàlisi d’experiències desenvolupades  
en diferents àmbits.

» COmUNICACIó POLítICA
 Màrqueting polític i estratègies electorals per a 

governs municipals.

» mEdIACIó I RESOLUCIó dE CONfLICtES 
 Tècniques per a la gestió alternativa dels conflictes 

socials.

» ImmIGRACIó
 Coneixement i anàlisi de la qüestió de les migracions  

i eines per a la seva gestió a l’àmbit local.

» AUtOOCUPACIó
 Anàlisi de la viabilitat d’un projecte empresarial, 

habilitats personals per al seu impuls i la seva 
gestió, instruments financers que permetin el seu 
finançament.

Des del 1993, el Col·legi és centre col·laborador del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, i es regeix per una 
política de qualitat  conforme els requisits de la norma 
ISO. El Col·legi ofereix accions de formació en àrees 
professionals prioritàries vinculades al Catàleg de 
Qualificacions Professionals adreçades a treballadors/res 
desocupats/des.

LA FORMACIÓ sUBvENCIONADA
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» màStER/POStGRAU dE tèCNIQUES d’INvEStIGACIó 
SOCIAL APLICAdA (tISA)

 Iniciativa conjunta del Departament de Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament  
de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (Secció II)  
de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Politòlegs 
i Sociòlegs de Catalunya.

 www.colpis.cat/tisa

» POStGRAU EN dESENvOLUPAmENt  
ECONòmIC LOCAL

 Organitzat pel Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya, el Departament de Ciència Política i Dret 
Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona  
i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 www.colpis.cat/postgraudel

MàsTERs I POsTgRAUs
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El Col·legi participa tant en el procés de detecció de 
necessitats com en el disseny i l’execució d’accions 
formatives adreçades al personal directiu i tècnic  
de les organitzacions.

Algunes de les entitats que fins el moment han demandat 
aquest serveis són les següents:

LA FORMACIÓ A MIDA

L’EQUIP DOCENT, GARANTIA DE QUALITAT
L’equip docent que porta a terme les diferents  
accions formatives del Col·legi està format per  
experts de reconegut prestigi que provenen tant  
del món professional com de l’àmbit acadèmic,  
i que prioritzen l’adquisició i el desenvolupament  
de competències professionals.
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T’AJUDEM A 
TROBAR FEINA
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AMB LA BORsA DE TREBALL, LA NOsTRA  
ORIENTACIÓ I EL NOsTRE RECOLZAMENT

T’AJUDEM A TROBAR FEINA

Un servei eficaç mitjançant el qual gestionem més de  
200 ofertes cada any, tant del sector públic com privat. 
Són moltes les entitats que confien en el Col·legi alhora 
de contractar personal nou, posant-se en contacte  
amb nosaltres quan necessiten un sociòleg/loga  
o politòleg/loga.

Es tracta d’un servei exclusiu, al qual només tenen accés 
els nostres col·legiats i col·legiades. 

LA BORsA DE TREBALL
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El Col·legi ofereix a les persones col·legiades un 
assessorament personalitzat en el qual analitzem el seu 
currículum i l’aconsellem sobre quines són les sortides 
professionals que més s’ajusten al seu perfil.

A més, al web del Col·legi es troben alguns suggeriments 
que ajuden a:

» Com fer un Currículum Vitae
» Com definir el vostre perfil professional
» Quin és el perfil professional més valorat
» Quins són els principals canals i eines de recerca per a 

buscar feina
» Com preparar l’entrevista de selecció

sERvEI D’ORIENTACIÓ LABORAL 
PERsONALITZAT

El Col·legi posa a disposició dels seus col·legiats  
i col·legiades un nou servei d’informació: Beques i Ajuts. 
Es tracta d’una completa base de dades elaborada amb 
l’objectiu que estiguin actualment informats sobre les 
beques, ajuts, premis i subvencions existents tant a nivell 
català, com espanyol, de la Unió Europa i també de la 
resta del món. Es pot consultar des del web.

BAsE DE DADEs DE BEQUEs I AJUTs
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FEM XARXA
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A LEs XARXEs sOCIALs, A TROBADEs INFORMALs, 
vIATJANT PLEgATs, sOPANT JUNTs... 

FEM XARXA

Ens podeu trobar al grup del Col·legi al Facebook, on 
tenim centenars de seguidors. És aquest un espai des 
d’on, a més de mantenir-vos informats de tot allò que 
fem des del Col·legi, podreu presentar projectes, treballs  
o estudis propis, donar-vos a conèixer com a 
professionals, suggerir activitats, recomanar publicacions, 
o convidar a la resta de membres als actes que siguin  
del vostre interès, etc.

EsTEM CONNECTATs

Els mitjans de comunicació contacten amb el Col·legi per 
a sol·licitar la participació dels nostres col·legiats en els 
seus programes, debats, tertúlies, reportatges... Des del 
Col·legi treballem per tal que les professions de sociòleg  
i politòleg siguin conegudes per la societat i, per això,  
és necessària la presència dels nostres professionals  
als mitjans. 

ELs MITJANs DE COMUNICACIÓ
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El Col·legi organitza sopars 
col·loqui entre els seus 
col·legiats i els representants  
polítics del moment, en 
un ambient distès on els 
convidats debaten de tu a tu 
qüestions d’actualitat amb 
els polítics convidats

sOPARs COL·LOQUI AMB  
ELs NOsTREs REPREsENTANTs POLÍTICs 

El Col·legi forma part forma part de diversos consells socials

ELs CONsELLs sOCIALs

ENTRE NOsALTREs 

Volem fer-vos partícips actius de la dinàmica col·legial 
i és per això que el Col·legi organitza un cicle de sopars 
territorials, trobades i viatges per tal d’enfortir els vincles 
entre els col·legiats i col·legiades. Artur Mas durant un sopar amb col·legiats

Un grup de col·legiats al Parlament Europeu, Brussel·les
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AMB LUPA
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PER ANALITZAR QUÈ PAssA AL MÓN:  
TAULEs RODONEs, sEMINARIs, CONFERÈNCIEs, 

CONgREssOs, XERRADEs, PREsENTACIONs...

Toni Cruanyes presenta amb Martí Anglada el seu llibre, al Col·legi

ANALItZEm els esdeveniments que es produeixen en 

la nostra societat i en les nostres professions. Taules 

rodones, seminaris, conferències, congressos, xerrades, 

col·loquis... on portem a debat processos electorals locals, 

autonòmics, estatals i estrangers; conflictes polítics; 

el paper i el futur de sociòlegs i politòlegs; les sortides 

professionals; el desenvolupament econòmic local; els 

canvis produïts en els sistemes social i polític d’aquí i 

d’arreu, etc.  
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PER A L’ORGANItZACIó d’aquestes activitats comptem 

amb la col·laboració d’altres organitzacions vinculades 

a la Ciència Política i la Sociologia i amb experts en 

cadascuna de les matèries que portem a debat. 

AMB LUPAAMB LUPA

Jornada “Fem Xarxa”

Taula rodona d’anàlisi de les revoltes al món àrab

Anàlisi de resultats electorals al Parlament de Catalunya 2010



>> 	07

ENS 
COMUNIQUEM 
AMB TU 
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 AL WEb www.colpis.cat  
 Eina imprescindible per conèixer-nos, saber on som, informar-vos sobre els 

nostres cursos, accedir als nostres serveis, consultar les nostres publicacions, 
fer un cop d’ull a l’Hemeroteca, conèixer els nostres descomptes, consultar 
les activitats del Col·legi, estar informats de les darreres notícies, accedir a la 
Borsa de treball, contactar amb altres entitats d’interès, assessorar-vos sobre 
com buscar feina, sol·licitar la col·legiació, saber quines són les vostres sortides 
professionals, etcètera.

ENs COMUNIQUEM AMB TU 

 EL bUtLLEtí dEL COL·LEGI  

 L’Infocolpis és una eina informativa breu i senzilla amb la qual el Col·legi 
manté informats als seus col·legiats d’allò que fem, alhora que els té al corrent 
de les darreres novetats en la professió, la formació, les beques i ajuts, les 
ofertes laborals, les activitats culturals, recomanacions de llibres, cinema  
i oci i molt més.
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 LA REvIStA   

 àmbits de Política i societat: és la revista del Col·legi. Ofereix un anàlisi 
expert i rigorós de la societat on vivim. Parlem de participació política, de 
gestió pública, de joventut, de democràcia i  drets humans, de la conciliació 
de la vida familiar i laboral, de la Unió Europea, de la comunicació política, de 
l’urbanisme, de les polítiques culturals... entre molts altres temes. L’Àmbits és a 
més un espai de participació dels col·legiats i col·legiades, convertint-se en els 
autors d’una de les seves seccions principals: la Pàgina d’Actualitat.

 LA mEmòRIA ANUAL 

 Amb ella disposeu d’una síntesi del que ha estat 
l’activitat del Col·legi al llarg de tot un any. Una bona 
forma de conèixer que som i que fem fullejant-ne una 
petita part del que ja són més de 20 anys treballant per 
sociòlegs i politòlegs.



>> 	08

T’OFERIM  
MÉS SERVEIS

AssEssORAMENT JURÍDIC,  
LABORAL I FIsCAL

AssEgURANCEs  
gENERALs

sERvEIs FINANCERs
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» ASSESSORAMENT JURÍDIC, LABORAL I FISCAL

Mitjançant el nostre conveni amb el Col·lectiu Ronda, tots els col·legiats 
gaudiran d’una primera consulta gratuïta en qualsevol àmbit.

T. 93 268 21 99   
www.cronda.com

» PROMOCIÓ D’INVESTIGACIONS APLICADES 

Posem a l’abast de les institucions, de caràcter públic i privat, el servei 
dels nostres col·legiats i col·legiades per a tasques relacionades amb 
assessorament, avaluació de polítiques públiques, estudis d’opinió,  
recerca, etc.

» MUTUALITAT COL·LEGIAL 

Gràcies al nostre conveni, la Mútua General de Catalunya, mutualitat 
col·legial, ofereix als membres del Col·legi i als seus familiars directes 
condicions molt favorables en la contractació d’assegurances personals 
(salut, vida, accidents, jubilació i estalvi).

T. 93 414 36 00  
www.mgc.es

» ASSEGURANCES GENERALS

Amb MGC Corredoria d’Assegurances, els col·legiats i col·legiades 
gaudeixen, entre d’altres, de millors assegurances d’automòbils i llar.

T. 93 414 36 00  
www.mgc.es

» SERVEIS FINANCERS 

Treballem amb el Banc de Sabadell per tal que gaudiu de descomptes i preus 
especials en crèdits, hipoteques, préstecs per a formació o per a encetar un 
projecte empresarial o professional.

www.sabadellatlantico.com 



DESCOMPTES  
I AVANTATGES
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EL COL·LEgI TÉ sIgNATs CONvENIs DE COL·LABORACIÓ 
AMB DIvERsEs ENTITATs I EMPREsEs  

gRàCIEs ALs QUALs TOTEs LEs PERsONEs COL·LEgIADEs 
gAUDEIXEN DE DEsCOMPTEs I AvANTATgEs  

EN DIvERsOs PRODUCTEs I sERvEIs,  
COM ARA EN ALIMENTACIÓ, vIATgEs, CURA PERsONAL, 
EsPORTs, hOsTALERIA, sERvEIs PER A PROFEssIONALs, 

EsPECTACLEs, LLIBRERIEs, JOIERIA,  
MUsEUs, sALUT I FORMACIÓ.
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QUÈ HAS  
DE FER PER A 
COL·LEGIAR-TE
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 PER SER MEMBRE 

 Per ser membre del  
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs  
de Catalunya només cal que ens feu 
arribar la següent documentació:

 OFERTA DE SUBVENCIÓ DEL BANC DE SABADELL 

 Els politòlegs o sociòlegs que vulguin col·legiar-se 
i compleixin les següents condicions no hauran de 
pagar la primera quota, corresponent al 50% de la 
quota anual:

• No ser clients del Banc de Sabadell
• Obrir un compte TECNO-COLPIS amb el BS
• Domiciliar les quotes col·legials

 QUOTES DE COL·LEGIACIÓ 

Matrícula: 25 Euros (IVA inclòs) * 
Quota anual: 110 Euros (IVA inclòs)

* Els titulats que us matriculeu el mateix any de la vostra graduació 
esteu exempts de pagar la matrícula.

• Dues fotografies tipus carnet

• Una fotocòpia del DNI

• Una fotocòpia compulsada de l’original del títol 
o bé una fotocòpia compulsada del resguard de 
sol·licitud d’aquest

• Un currículum vitae

• Sol·licitud de col·legiació complimentada 

• Document de consentiment per al tractament  
de les dades personals
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Roger de Llúria, 155-157, Entresòl 1a
08037 BARCELONA
Telèfon: 93 241 41 22
Fax: 93 200 22 09
mail: colpis@colpis.cat

www.colpis.cat
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 HORARI D’OFICINA

 De dilluns a dijous, de 9:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h 
Divendres de 9:00 h a 14:00 h

 

 COM ARRIBAR-HI

En Metro:   
Estacions de Diagonal (Línia 3-Verda i Línia 5-Blava)
Estacions de Verdaguer (Línia 4-Groga i Línia 5-Blava)

Ferrocarrils de la Generalitat:  
Estació de Provença

RENFE: 
Estació de Passeig de Gràcia. Enllaç amb línia verda  
i groga. Estació de Plaça Catalunya.  
Enllaç amb línia verda.

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






