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Curs Com impulsar i renovar el patronat.  
Claus per aconseguir un patronat efectiu 

 
Dades del curs 
 

Sessió 1 – 20 d’octubre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Sessió 2 – 27 d’octubre de 2021 | 3h – 9:30-12.30h 
Mode online a través de Zoom 
 

 

Objectius del curs 

 Prendre consciència del paper central que juga el patronat en la captació de 
talent estratègic per la construcció d'un patronat efectiu. 

 Adquirir un coneixement aplicat dels passos crítics en el procés de recerca, 
captació i participació dels patrons i patrones. 

 Conèixer metodologies sobre com involucrar els nous membres potencials 
d'una manera que els prepari per a un servei reeixit, que satisfaci les 
necessitats i expectatives de l'organització. 

 Conèixer les bases per elaborar un procediment/pla per identificar, reclutar i 
preparar els membres potencials. 

A qui es dirigeix? 

Aquest programa està dissenyat per a membres dels patronats, direccions i gerències 
de les fundacions 

Programa 

1. Funcions essencials del patronat. Quins són els reptes (de millora) dels 
patronats. Què podem fer per millorar-lo 
 

2. Palanques per impulsar el patronat: autoavaluació, pla de treball, 
acompanyament a la presidència. Relació Presidència, Comissions i Direcció 

 
3. Causes que dificulten un patronat dinàmic i preparat per la renovació. Millorar 

l'eficiència del patronat. Aprofitar el potencial individual i colꞏlectiu. 
 

4. Els processos de renovació del patronat. Preveure i planificar la renovació: 
definir perfils, estratègies de captació, procés de incorporació. Què fer davant 
una situació de relleu complexa. Retenir el talent desprès del relleu 
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Metodologia 

Assolir els objectius del curs amb un qüestionari pre i post formació. Treballar exercicis 
pràctics en grups reduïts. Incorporació de jocs i dinàmiques participatives i posada en 
comú dels resultats. 

Docents 

      

        Marc Botella                       Frederic Cusí 

Socis, consultors i formadors de Inpacte, consultoria social i de Gobernança Efectiva 

Inscripció 

Preu per participant:  € Fundacions associades a la CCF  
€ Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125 0001 

1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 20/10” 

Atès que les places són limitades, les inscripcions es faran per ordre.  

 

Requeriments tecnològics 

Connexió a internet 
 


