
 
 

Pla 
de 
formació  
per a entitats 
sense ànim de lucre 
Octubre i novembre 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 
Organitza:                                                                      Amb el suport de:  
 

 



Tallers i  
sessions informatives 

Octubre i novembre 2017 
 

Infografies per comunicar millor 
Dimarts 17 d’octubre, de 18 a 20 h a l’IMET. 
 

Eines gratuïtes per a entitats 
Dimarts 24 d’octubre, de 18 a 20 h a la Casa del Mar. 
 

El certificat digital per a entitats 
Dimecres 8 de novembre, a les 18.30 h a la sala d’actes de 
l’IMET.  
 

Estratègies d’intervenció per a garantir els 
drets i deures de les persones LGBTI 
Opció 1: Dimarts 14 i dijous 16 de novembre, de 18 a 20 h 
al Centre Cívic La Geltrú. 
Opció 2: Dissabte 18 de novembre, de 9.30 a 13.30 h a la 
sala d’actes del Camp de Futbol dels Alumnes Obrers.  
 
 
Cursos en línia del Pla de Formació de l’Associacionisme i 
el Voluntariat de Catalunya:  
 

 Curs avançat de blogs i eines 2.0 per a entitats (En 
línia): Curs de 12 hores distribuïdes en tres setmanes, 
del 9 al 29 d’octubre. 

 Curs de Comunicació 2.0 per a entitats (En línia): 
Curs de 20 hores distribuïdes al llarg de quatre 
setmanes, del 6 de novembre al 3 de desembre.  

 



Taller 

Infografies 
per 
comunicar 
millor  

 

 
En temps de xarxes socials i comunicació 

audiovisual, cada vegada és més important 
presentar la informació de forma gràfica. Avui en 
dia hi ha diverses eines virtuals gratuïtes que les 

entitats podeu aprofitar.   
 

Continguts:  
 Què són les infografies  

 Com les entitats poden aprofitar les infografies  

 Eines gratuïtes online per fer infografies 

 Exercici pràctic per fer una infografia senzilla 

 
Data i lloc: Dimarts 17 d’octubre, de 18 a 20 h a l’aula 12 de l’IMET 

Institut Municipal d’Educació (Carrer Unió 81-87) 

Professorat: Associació per a joves TEB 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext 
2047).  

http://www.vilanova.cat/


Sessió informativa 

Eines  
gratuïtes per 
a entitats 

 
La Generalitat de Catalunya ofereix diversos 
serveis i recursos gratuïts per a entitats no 

lucratives.  

 
Continguts:  

 Recursos gratuïts per assessorar-vos sobre aspectes jurídics, 
administratius, econòmics i comptables.  

 Oferta formativa i serveis  d’assessorament individualitzat per a la 
millora dels projectes de la nostra entitat.   

 Webs, portals i plataformes on trobar informació sobre el món 
associatiu i del voluntariat.  Serveis gratuïts d’assessorament per la 
millora de la comunicació 2.0.  

 
Data i lloc: Dimarts 24 d’octubre, de 18 a 20 h a la Casa del Mar 

(Passeig Marítim 63).  

 
Professorat: Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la 

Generalitat de Catalunya.  

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext 
2047).  

http://www.vilanova.cat/


Sessió informativa 

El certificat 
digital per a 
les entitats  

 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 

d’octubre, les persones jurídiques estan 
obligades a relacionar-se electrònicament amb les 

administracions públiques. És per això que el 
certificat digital s’ha convertit en una eina 

imprescindible per a les entitats no lucratives. 

 
Continguts:  

 Per què és obligatori que l’entitat tingui un certificat digital?   

 Diferents tipus de certificats digitals 

 
Data i lloc: Dimecres 8 de novembre, a les 18.30 h a la sala 

d’actes de l’IMET Institut Municipal d’Educació (Carrer Unió 81-87) 

 
Professorat: Departaments d’Informàtica i de Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.   

 
Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Participació 
Ciutadana  – Oficina d’Entitats (Plaça de la Vila 8 - telèfon 938140000 ext 
2047).  
 

http://www.vilanova.cat/


Taller 
Estratègies 
d’intervenció per a 
garantir els drets i 
deures de les 
persones LGBTI  

 
Formació per a sensibilitzar a les entitats per dur a 
terme les tasques de prevenció, detecció, atenció, 
assistència i recuperació en diversos àmbits com 
l’esport, el lleure, la salut, la justícia o l’educació 

d’acord amb la llei 11/2014.  
 

Continguts:  
 La construcció social del gènere i els estereotips sexistes.  

 La llei 11/14, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.  

 Denúncies, casos pràctics i procediment administratiu.  
 

Data i lloc:  
Opció 1: Dimarts 14 i dijous 16 de novembre, de 18 a 20 h al Centre 
Cívic dijous 16 de novembre al Centre Cívic La Geltrú (Plaça de 
l’Associació dels Alumnes Obrers, 1). 

Opció 2: Dissabte 18 de novembre, de 9.30 a 13.30 h, a la sala d’actes 
del Camp de Futbol dels Alumnes Obrers (Rambla de St Jordi, s/n) 

Professorat: Elena Longares, membre de l’Observatori contra 

l’Homofobia. 
 

Informació i inscripcions: Cal inscripció prèvia per 

Carpeta Ciutadana a www.vilanova.cat  o a la Regidoria de Convivència i 
Equitat  (equitat@vilanova.cat- telèfon 938169002) 

http://www.vilanova.cat/


Altres cursos en 
línia 
Cursos en línia, a través de la plataforma 
del Pla de Formació de l’Associacionisme 
i el Voluntariat de Catalunya (PFAVC) i 
reconegudes per aquest.  

 
Curs avançat de blogs i eines 2.0 per a 
entitats  
 

 

Formació avançada de Wordpress i eines 2.0 que posarà  a 
l’abast de les entitats eines i funcionalitats avançades que 
permeten millorar la seva presència web, aprofitant programari 
lliure i eines gratuïtes.  
 

Dates: Curs en línia, de 12 hores distribuïdes al llarg de tres 
setmanes, del 9 al 29 d’octubre.  
Preu: 15 euros 

 
 

Curs de comunicació 2.0 per a entitats   
Curs per aprendre a dissenyat i implementar un Pla de 
Comunicació 2.0 per l’entitat i oferir reflexió i anàlisi 
estratègica sobre la comunicació de l’entitat.  
 
Dates: Curs de 20 hores distribuïdes al llarg de 4 setmanes, del 6 
de novembre al 3 de desembre.  
Preu: 15 euros 
 

   
Professorat: Associació per a Joves TEB 

Inscripcions: http://inscripcio.elteb.org 

 
 

http://inscripcio.elteb.org/


 
 

PARTICIPA AL PANORÀMIC 2017! 
 

 
Enguany, Vilanova i la Geltrú 

participa a l’enquesta del 
Panoràmic 2017. Aquest és 
l’estudi més ampli que es 

realitza a Catalunya sobre el 
teixit associatiu i que serveix 
per fer visible la vostra tasca i 

conèixer les vostres 
necessitats.  

 
 

Us demanem uns minuts per a què respongueu les preguntes del 
Panoràmic i formeu part del procés. L’enquesta la trobareu a:  

 
www.elpanoramic.org 

www.vilanova.cat 
 
  
 

 
Més informació: 

 
 

Departament de Participació Ciutadana 
Oficina d’Entitats 
Plaça de la Vila 8 

08800  Vilanova i la Geltrú 
938140000 (ext 2040) 
entitats@vilanova.cat 

www.vilanova.cat 

 

http://www.elpanoramic.org/
http://www.vilanova.cat/

