
FORMACIÓ
PER A
ENTITATS 
DE VNG

EN LÍN
IAJUNY 2020 

Les obligacions legals de les entitats 

Reunions virtuals més efectives 

La gestió de la incertesa i de l'estrès a
la nostra entitat



Obligacions legals  i  documentals  relacionades amb el

funcionament intern de l ’entitat,  assemblea i  junta direct iva.

Obl igacions relacionades amb la gest ió de les  persones

voluntàries.  

Responsabil i tat  dels  membres de les  juntes direct ives.    

Mesures excepcionals  davant la s ituació causada pel  COVID-19.  

Continguts:  

 

Data:  Dimarts 2 de juny,  de 17 a 19h 

 

Modalitat:  Webinar en l ínia.  S ’enviarà l ’enllaç web de la sessió a

les persones que hagin estat  acceptades a la formació.  

 

A càrrec de:  Fundesplai

LES
OBLIGACIONS
LEGALS DE LES
ENTITATS I
NOVETATS
PROVOCADES
PER LA CRISI
DEL COVID-19 

Formació sobre les principals obligacions legals de les
entitats i  el  seu funcionament intern.  Es parlarà de les

mesures excepcionals aprovades arran de la situació
provocada per la COVID 19 i  l ’estat d’alarma.



REUNIONS
VIRTUALS MÉS
EFECTIVES:
APLICACIONS 
I BONES
PRÀCTIQUES

Formació adreçada a conèixer diferents eines per a la
generació de reunions en l ínia així  com bones pràctiques

per a dinamitzar-les i  ajudar les persones assistents a
participar-hi .

Aplicacions per a la generació de reunions:  Teams,  J i ts i ,  etc

Bones pràct iques per a dinamitzar reunions:  estructura de la

sessió,  normes de comportament,  etc .

Continguts:  

 

Data: Dil luns 8 de juny,  de 17 a 19h 

 

Modalitat:  Webinar en l ínia.  S ’enviarà l ’enllaç web de la sessió

a les  persones que hagin estat  acceptades a la formació.  

 

A càrrec de:  Fundesplai



Què és l ’estrès i  com identif icar-lo? 

Tipus d’estrès i  la  seva gest ió 

Presa de consciència emocional

Estratègies per a la gest ió de l ’estrès a nivel l  individual  i

com a entitat

Continguts:  

 

Modalitat:  Webinar en l ínia.  S ’enviarà l ’enllaç web de la

sessió a les  persones que hagin estat  acceptades a la formació.  

 

Data:  Dimarts 16 de juny,  de 17 a 19 h 

 

A càrrec de:  Fundesplai

LA GESTIÓ DE
LA INCERTESA
I DE L'ESTRÈS
A LA NOSTRA
ENTITAT 

La situació d’ incertesa generada per la COVID 19 té un
impacte directe i  genera un estrès afegit  a les nostres

entitats.    Formació adreçada a prendre consciència de quin
és l ’origen de l ’estrès i  conèixer diferents estratègies per

gestionar-lo.



CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA  PER
CARPETA CIUTADANA 

A VILANOVA.CAT

S'enviarà l'enllaç web de la

sessió a les persones que hagin

estat acceptades a la formació 

Més informació a vilanova.cat 
entitats@vilanova.cat


