FORMACIÓ PRESENCIAL
Lloc: Rocafort 242 Bis (auditori) - Barcelona

CICLE
FORMATIU

CICLE FORMATIU

GESTIÓ DE
PROJECTES
DE CODESENVOLUPAMENT

Formació
GRATUÏTA

-2011-

Cursos

GESTIÓ DE PROJECTES

DE CODESENVOLUPAMENT

Identificació
13-16-19-26 maig de 16 a 20 hores

Objectiu:
Reforçar les capacitats de les
associacions d’immigrants per
poder desenvolupar projectes
en el seu país d’origen.

GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Metodologia:
Us oferim dues opcions de
formació: presencial o online. Les organitzacions poden
escollir la que millor s’adapti a
les seves necessitats.
Les dues opcions formatives
es desenvolupen per mitjà de
metodologies participatives
que prenen com a referència
la construcció conjunta del
coneixement.
Cada formació comptarà amb
dues ponències de bones
pràctiques a càrrec de dues
organitzacions que treballin en
codesenvolupament.
Com inscriure’s:
Us podeu inscriure al cicle
formatiu a través del la nostra
web www.avalon.cat. També
enviant un correu electrònic a
info@avalon.cat o bé trucant
al 93 412 16 64. Les places són
limitades i s’assignaran per
rigorós ordre d’inscripció.

Per a entitats de persones d’origen immigrat de Catalunya que treballen o volen iniciar-se en la Cooperació Internacional (CODESENVOLUPAMENT)
Organitza:

Amb el
suport:

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament

GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Durada:
Formació presencial: 16 hores
distribuides al llarg de 4 sessions de 4 hores cada una, en
horari de 16-20 hores
Formació on-line: Durant 15
dies l’organització podra accedir a la formació i desenvolupar
els moduls teòrics i pràctics així
com comptar amb el suport
d’un formador/a. Els continguts
formatius es poden desenvolupar en 16 hores.
A qui s’adreça:
Personal tècnic i voluntariat
d’associacions de persones
d’origen inmigrat i / o ONLs
que treballen la Cooperació
Internacional i donen suport a
persones d’origen immigrat.
Període d’inscripció:
Del 15 d’abril al 15 de maig del
2011
Titulació que s’obté:
Formació presencial: Certificat
d’aprofitament amb una assistencia mínima del 80%.
Formació on-line: certificat
d’aprofitament amb l’execució
del 80% dels exercicis pràctics.

Formulació i execució
16-21-22-28 juny de 16 a 20 hores
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Avaluació i justificació
20-22-27-29 de setembre de 16 a 20 hores
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Treball en xarxa i gestió participativa
8-10-15-17 d’octubre de 16 a 20 hores

FORMACIÓ ON-LINE
Des de l’aula virtual d’Avalon l’alumnat podrà visualitzar en vídeo
l’exposició teòrica i les experiències pràctiques de cada mòdul
formatiu, també es facilitarà documentació per complementar el
coneixement. L’alumnat comptarà amb el suport d’una persona formadora que acompanyarà i guiarà l’execució d’exercicis
pràctics i respondrà les consultes de l’alumnat. L’alumnat podrà
intercanviar opinions i experiències des de l’aula virtual.
Cada curs té una durada de 16 hores i es podrà desenvolupar al
llarg de dues setmanes.
Cursos
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Identificació
del 15 al 30 de juny
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Formulació i execució
del 10 al 25 de juliol

Amb la col·laboració de:
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Plataforma
Q’atary Perú

ASSOCIACIÓ

CATALANA

DE RESIDENTS
SENEGALESOS

Associació de la Comunitat
Dominicana a Catalunya

Avaluació i justificació
del 15 al 30 d’octubre
GESTIÓ DE PROJECTES DE CODESENVOLUPAMENT

Ronda Universitat 31- 5è 2a • 08007 Barcelona
Tel. 93 412 16 64 • info@avalon.cat • www.avalon.cat

Treball en xarxa i gestió participativa
de l’1 al 15 de novembre

FORMACIÓN PRESENCIAL
Lugar: Rocafort 242 Bis (auditorio) - Barcelona

CICLO
FORMATIVO

CICLO FORMATIVO

GESTIÓN DE
PROYECTOS
DE CODESARROLLO

Formación
GRATUITA

-2011-

Cursos

GESTIÓN DE PROYECTOS

DE CODESARROLLO

Identificación
13-16-19-26 mayo de 16 a 20 horas

Objectivo:
Reforzar las capacidades de las
asociaciones de inmigrantes
para poder desarrollar proyectos en sus países de origen.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Metodologia:
Os ofrecemos dos opciones de
formación: presencial o on-line. Las organizaciones pueden
escoger la que mejor se adapte
a sus necesidades. Las dos opciones formativas se desarrollan
mediante metodologías participativas que toman como referencia la construcción conjunta
del conocimiento
En cada formación participaran
dos organizaciones que trabajen el codesarrollo compartiendo sus buenas prácticas con las
personas participantes.
Como inscribirse:
Os podeis inscribir al ciclo formativo a través de nuestra web
www.avalon.cat.
También mandando un correo
electrónico a info@avalon.cat
o bien llamando al 93 412 16
64. Las plazas son limitadas y se
asignaran por riguroso orden de
inscripción.

Para entidades de personas de origen immigrado
de Cataluña que trabajen o quieran iniciarse en
la cooperación internacional (CODESARROLLO).
Organiza:

Con el
soporte:

Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament

GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Durada:
Formació presencial: 16 hores
distribuides al llarg de 4 sessions
de 4 hores cada una, en horari
de 16-20 hores
Formació on-line: Durant 15
dies l’organització podra accedir a la formació i desenvolupar
els moduls teòrics i pràctics així
com comptar amb el suport
d’un formador/a. Els continguts
formatius es poden desenvolupar en 16 hores.
A quien se dirige:
Personal técnico y voluntariado
de asociaciones de personas de
origen immigrado i/ o ONLs que
trabajen la Cooperació Internacional i don soporte a personas
de origen immigrado.
Periodo de inscripción:
Del 15 de abril al 15 de mayo del
2011
Titulación que se obtiene:
Formació presencial: certificado de asistencia con una asistencia mínima del 80%.
Formació on-line: certificado
de asistencia con la ejecución
del 80% de los ejercicios.

Formulación y ejecución
16-21-22-28 junio de 16 a 20 horas
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Evaluación y justificación
20-22-27-29 de setiembre de 16 a 20 horas
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Trabajo en red y gestión participativa
8-10-15-17 de octubre de 16 a 20 horas

FORMACIÓN ON-LINE
Desde el aula virtual de Avalon, el alumnado puede visualizar en
vídeo el contenido teórico y las experiencias prácticas de cada módulo formativo. También se facilitará documentación para complementar el conocimiento. El alumando tendrá el apoyo de una
persona formadora que acompañará y guiará la ejecución de los
ejercicios prácticos y responderá las consultas que el alumnado
formule..El alumnado podrá intercambiar opiniones y experiencias
con el resto desde el aula virtual.
Cada módulo formativo tiene una duración de 16 horas y se podrá
desarrollar a lo largo de dos semanas:
Cursos
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Identificación
del 15 al 30 de junio
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Formulación y ejecución
del 10 al 25 de julio

Con la colaboración de:
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Plataforma
Q’atary Perú

ASSOCIACIÓ

CATALANA

DE RESIDENTS
SENEGALESOS

Associació de la Comunitat
Dominicana a Catalunya

Evaluación y justificación
del 15 al 30 de octubre
GESTIÓN DE PROYECTOS DE CODESARROLLO

Ronda Universitat 31- 5º 2ª • 08007 Barcelona
Tel. 93 412 16 64 • info@avalon.cat • www.avalon.cat

Trabajo en red y gestión participativa
del 1 al 15 de noviembre

