
2a EDICIÓ Enfortint el 
codesenvolupament
Cicle de formacions sobre 
l’elaboració de projectes de 
cooperació per a entitats 
de codesenvolupament

Organitzen: Col·laboren:

1, 8, 15 i 22 d’octubre a Salt
5, 12, 19 i 26 de novembre a Manresa



Sessió introductòria El marc lògic Seguiment i avaluació Estratègia basada en 
gènere i drets humans

Viabilitat del projecte
Les activitats Recerca de finançament 

La redacció del projecte 

Consideracions finals

Enfortiment organitzatiu 
de les entitats de 
codesenvolupament

Identificació del projecte i de 
l’estratègia d’intervenció 

El pressupost

Els Indicadors

Identificació Planificació Seguiment, avaluació, 
finançament i redacció

EGiBDH i 
enfortiment 
organitzatiu

60 minuts 75 minuts 60 minuts
120 minuts

60 minuts
45 minuts 45 minuts

90 minuts

30 minuts

105 minuts

105 minuts

60 minuts

45 minuts

1 2 3 4

• Benvinguda i presentació dels assistents 
• Presentació objectius i organització del curs 
• Què és la gestió de projectes de cooperació 
   al desenvolupament? 
• El cicle de gestió de projectes 

• Què és el marc lògic?
• Elements del marc lògic (OG, OE, Re, 
   Acts, Indicadors, FV, Hipòtesis) 
• La construcció del marc lògic 

• Seguiment de les activitats 
• Seguiment del pressupost 
• Què vol dir avaluar un projecte?
• Tipus d’avaluacions 

• Presentació de l’IDHC, objectius
   de la sessió i l’estructura del taller 
• Conceptes, fonaments 
   i metodologia de l’EGiBDH 
• Aproximació als drets humans i 
   als sistemes de protecció i garantia 
• Introducció als fonaments, els 
   objectius i les eines de l’EGiBDH 
• Resolució de dubtes i aclariment 
   de conceptes 

• L’anàlisi del context (polític, ambiental 
   i socioeconòmic)  
• L’estudi de viabilitat (tècnica i econòmica). 
   Mètodes i eines de recerca i recopilació de 
   dades 
• La identificació de problemes amb un 
   enfocament participatiu

• Identificació i planificació d’activitats 
   (què, qui, com, quan) 
• Principis de coherència, eficàcia, 
   pertinència i viabilitat

• Identificació de fonts de finançament 
• Què volen saber els donants 
   i què cal saber d’ells?  
• Cinc consells per a una aproximació 
   satisfactòria als donants

• El formulari: continguts i estructura 
• Casos pràctics de redacció de projectes 

• Síntesi general del curs 
• Avaluació i cloenda de les sessions 
   de formulació de projectes

• Anàlisi comparada de les formes 
   d’organització associativa 
• Dinàmica comunitària: democràcia, 
   lideratge i responsabilitats 
• Reptes del treball comunitari:
   distribució del rol i tasques 

• Definició de l’arbre de problemes 
• Positivitzar els problemes: l’arbre 
   d’objectius i la identificació del projecte 
• Elecció de l’estratègia d’intervenció

• Identificació de recursos i mitjans 
   per a desenvolupar les activitats 
• Identificació de  partides 

• Formulació d’indicadors SMART 
   (simples, mesurables, assolibles, 
   realistes i acotats en el temps) 

Programa de les formacions
2 cicles de formacions de 4 sessions cadascun i amb 4 objectius:

Reforçar les capacitats de formulació i gestió del cicle de projectes de les entitats que treballen l’àmbit del codesenvolupament a Catalunya
Millorar les estructures organitzatives i el desenvolupament comunitari de les entitats de codesenvolupament
Facilitar-los eines, procediments i mecanismes de gestió de projectes i recerca de finançament
Incloure l’estratègia de gènere i basada en drets humans en les lògiques d’intervenció dels seus projectes



Calendari Cicle de formacions sobre l’elaboració 
de projectes de cooperació per a entitats 
de codesenvolupament

SALT
2016

Dissabtes 
1, 8, 15 i 22 d’octubre

HORARI: de 10 a 14 h

COM ARRIBAR-HI: COM ARRIBAR-HI:

HORARI: de 10 a 14 h

Factoria Cultural Coma Cros
C/ de Sant Antoni, 1

Casa Flors Sirera
C/ Saleses, 10

MANRESA

Dissabtes
5, 12, 19 i 26 de novembre

Per facilitar l’assistència es cobriran les despeses de transport. 
L’abonament es farà només amb presentació del tiquets de tren, autobús o benzina.

https://www.google.es/maps/place/Factoria+Cultural+Coma+Cros/@41.977677,2.793858,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12bae7477f6c73d3:0x303970639cd5eefd!8m2!3d41.977677!4d2.796052
https://www.google.es/maps/place/Casa+Flors+Sirera/@41.7236864,1.829024,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4587576598c77:0xc46b3003f38c5455!8m2!3d41.7236864!4d1.831218


Inscripcions i Contacte

Coordinadora d’ONG Solidàries 
de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme

solidaries@solidaries.org

972 21 99 16

Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament

jribas@fonscatala.org

93 412 26 02

http://www.enfortintelcodesenvolupament.org/
https://docs.google.com/forms/d/1hP_fZKGugf7abtXb5Sy4AQlpufp7HPb9XuhepQshIWE/viewform?edit_requested=true
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