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Les nostres formacions poden ser contractades per:
• Associacions
• Federacions
• Fundacions
• Administracions

Més de 150 cursos
organitzats amb
una metodologia
formativa pròpia.

Per a tal fi, disposem d’un equip
de persones formadores ampli,
divers, qualificat i especialista
en les diferents temàtiques que
abordem.

La metodologia de treball als cursos que organitzem és de caràcter
pràctic, participatiu i vivencial per
tal de veure l’aplicació pràctica dels
coneixements adquirits.

Així mateix, els nostres cursos es
caracteritzen per disposar d’un
espai de bones pràctiques on
ONLs del sector exposen la seva
experiència en l’àmbit que s’estigui treballant.

bonifica’t

la formació
93 412 16 64
i redueix costos
Tel. 93 412 16 64 • info@avalon.cat • www.avalon.cat

Qui som

Modalitats formatives

A finals de l’any 2001 neix Avalon,
Iniciatives per a les associacions,
una organització sense ànim de
lucre que vol ésser un òrgan de
suport per l’enfortiment de les
entitats de petita i mitjana dimensió i/o de recent creació del teixit
associatiu català.

Formació Continuada (Barcelona)

Per assolir aquest objectiu,
Avalon disposa de tres àrees de
treball (àrea d’assessorament,
formació i reflexió en gestió associativa) que es complementen
les unes amb les altres, i des d’on
oferim diferents serveis i activitats
adreçades a les entitats sense
ànim de lucre. Esperem, d’aquesta manera, donar resposta a les
necessitats del sector.

Són plans de formació adreçats específicament a organitzacions que treballen un àmbit
de treball concret. Actualment tenim obertes
tres línies formatives: Cultura, Cooperació
Internacional i Codesenvolupament

Una de les eines que tenim per
cobrir les necessitats del sector
és la formació en gestió. L’objectiu d’aquesta oferta formativa
és el de proporcionar eines per
a la construcció, supervivència
i consolidació de les ONL’s per
mitjà d’una oferta diversificada de
cursos.

Aquests cursos versen sobre com gestionar
una organització, i s’adrecen a ONLs de tots
els àmbits de treball. Es realitzen mensualment i tenen lloc a Barcelona ciutat.

Formació Sectorialitzada

Formació a mida
Per a Entitats, Federacions o Administracions, dissenyem cursos ajustats a les seves
necessitats i característiques, on la persona
formadora, mitjançant el coneixement previ de
l’organització, n’adapta els continguts.

Formació OnLine (Internet)
Hem obert la nostra pròpia plataforma online
de formació que ens possibilita obrir cursos no
presencials. Les noves tecnologies ens ajuden
a millorar i complementar la nostra oferta formativa i arribar a moltes més organitzacions.

CATÀLEG DE FORMACIONS
Aquest catàleg va adreçat a les federacions, organitzacions i administracions que vulguin
impulsar un pla de formació. Aquests són els mòduls formatius que us proposem:

PROJECTES
Hores
Elaboració de projectes

8

RECERCA DE
FINANÇAMENT

Hores

Recerca de finançament:
públic, privat i banca ètica

8

Banca ètica i associacionisme

2

NOVES TECNOLOGIES
DE LA INFORMACIÓ
(TIC)

Hores

Nous canals de comunicació

6

Aplicacions gratuïtes via web
per a la gestió associativa
col·laborativa: Google apps

4

Dinàmiques de grup i treball
en xarxa a través de les TIC

8

Disseny de projectes (nivell
bàsic) –versió reduïda-

4

Avaluació de projectes i
memòria d'activitats

4

Recerca de finançament públic

4

4

Noves tecnologies aplicades a
la captació de fons

8

Justificació econòmica de
projectes

8

Fonts de finançament
europees: projectes europeus
–genèric-

8

Fonts de finançament
europees: projectes europeus
–genèric-

COMUNICACIÓ

5

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica d'educació

5

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica d'educació

8

5

Projectes europeus: programa
de l'àrea temàtica de joventut

5

Projectes europeus: programa
de l'àrea temàtica de joventut

Comunicació interna i treball
en equip
Comunicació interna

4

6

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica de cooperació

6

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica de cooperació

Comunicació externa i màrqueting

6

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica d'ocupació,
assumptes socials i igualtat
d'oportunitats

5

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica de cultura

5

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica d'ocupació,
assumptes socials i igualtat
d'oportunitats

5

Projectes europeus: programes
de l'àrea temàtica de cultura

5

La innovació com a eina pel
desenvolupament de projectes

10

Primers passos al seguiment i
avaluació dels resultats

8

Comunicació i gènere
Iniciació a la comunicació amb
vídeo per ONGs

PLANIFICACIÓ

Captació de fons privats:
particulars

3

Planificació estratègica

Captació de fons privats:
empreses, RSC i Màrqueting
Social

6

Com una organització pot
superar els seus propis límits

GÈNERE
TREBALL EN XARXA I
GESTIÓ PARTICIPATIVA Hores

MARC COMPTABLE

Hores

Justificació econòmica de
projectes

4

Transparència i rendició de
comptes

4

ALTRES FORMACIONS

Treball en equip

4

4

Com gestionem la nostra associació

Gestió participativa: interna i
externa

8

Gestió econòmica per a petites
entitats (nivells inicials)

8

RECURSOS HUMANS

Hores

Gestió econòmica per a
entitats sense ànim de lucre
adaptades al Pla comptable
(nivell avançat)

FISCALITAT

Hores

Fiscalitat bàsica per a ONLs

4

Fiscalitat avançada

6

Gestió de conflictes

MARC LEGAL/JURÍDIC

Hores

Protecció de dades de caràcter
personal

2

Marc legal d’ONLs (Nova Llei
d'Associacions)

4

6
2

Hores

12

8

3

Hores

12

Comunicació interna i Treball
en equip

Gestió del voluntariat –versió
reduïda-

8

Comunicació i gènere

5

6

12

Autodiagnosi de gènere

Treball en xarxa

Gestió del voluntariat

Hores

Hores
12
4

Relació administracions
públiques-entitats del Tercer
Sector: pràctiques i reptes

10

Relació administracions
públiques-entitats del Tercer
Sector: pràctiques i reptes versió reduïda

6

Lideratge i motivació d’equip

4

Estratègies de lideratge

3

Transforar amb èxit les ONG

3

Lideratge orientat a resultats a
les ONG

3

BONIFICA’T
la formació
amb nosaltres

Avalon és una entitat organitzadora autoritzada per la
Fundació Tripartita per a
gestionar i organitzar aquest
model de formació contínua .

La nostra
trajectòria
Al llarg dels darrers anys
hem col·laborat amb diversos departaments de les
principals administracions
catalanes.

El sistema de bonificacions
de les cotitzacions a la Seguretat Social permet a l’entitat
la deducció directa de les
seves despeses de formació.
Les bonificacons són aplicables a les entitats que tenen
treballadors contractats.
Avalon s’encarrega de tota la
gestió. Demaneu-nos més
informació sobre finançament de la formació.

El seu suport i confiança
ens ha ajudat a créixer i millorar els nostres projectes

Consulta les dades, horaris
i condicions de la nostra
oferta formativa a:

També hem desenvolupat
formacions a mida per a
les administracions dels
següents municipis:
• Arenys de Munt
• Badalona
• Calella
• Cambrils
• El Prat de Llobregat
• Granollers
• Igualada
• Montcada I Reixac
• La Garriga
• L’Hospitalet de Llobregat
• Olost
• Parets del Vallès
• Piera
• Sabadell
• Sant Cugat del Vallès
• Sant Sadurní d’Anoia
• Sitges
• Rubí
• Vilafranca del Penedès

93 412 16 64
info@avalon.cat
www.avalon.cat

