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Curs: Fundacions donants: com atorgar recursos 
i avaluar l’impacte a través dels beneficiaris 

 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 11 de maig 2022 – 9:30-12:30 h 

Sessió 2 | 25 de maig 2022 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Alinear la col·laboració amb altres entitats amb els objectius missionals i estratègics de 
la fundació 

• Definir del model i procés de donació 

• Comptar amb pautes per a la selecció dels beneficiaris 

• Concretar indicadors de seguiment i impacte de les col·laboracions atorgades 

A qui es dirigeix? 

Fundacions patrimonials o fundacions corporatives que tinguin –dins dels seus programes 
d’actuació- la col·laboració amb terceres entitats o donacions a altres beneficiaris directes. 
Membres del patronat que atorguin recursos a altres organitzacions. Professionals que puguin 
millorar i/o decidir com atorgar recursos i la seva avaluació. 

Programa 

Sessió 1 | 11 de maig, de 9:30 a 12:30 h 

1. Context fundacional i dades 
2. Anàlisis del punt de partida de les fundacions participants 
3. Formes de col·laboració i models: de la donació estratègica a la reacció 
4. Checklist: què fem i com ho fem 
5. Punts de millora: com organitzar i sistematitzar la donació de recursos 

Sessió 2 | 25 de maig, de 9:30 a 12:30 h 

1. Procés de treball per a la implementació de millores 
2. Avaluació a través d’indicadors d’activitat i indicadors d’impacte 
3. Comunicant l’impacte  

Metodologia 

Sessions en línia. Conceptes teòrics que es combinaran amb el treball i reflexió de les pròpies 
fundacions participants. 

Es fomentarà el treball individual i treball grupal per aplicar els conceptes explicats en el curs. 
Entres les dues sessions es demanarà als/les participants que treballin propostes de millora 
sobre la seva pròpia fundació. 
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Docents 

 

Irene Borràs 
CAUSES, consultora 
especialitzada en responsabilitat, 
compromís, marca i impacte 

 

Juan Mezo 
Valores & Marketing, director. 
Expert en màrqueting social, 
captació de fons i RSC  

Requeriments tecnològics necessaris 

Connexió a internet i ordinador per seguir les sessions online 

Inscripció 

Preu per participant:  150 € Fundacions associades a la CCF  
300 € Fundacions no sòcies 

Per formalitzar la inscripció cal: 

1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç 
 

2. Esperar la notificació de confirmació de la plaça per part del Dpt. de Formació de la 
Coordinadora. 
 

3. UN COP TINGUEU LA PLAÇA CONFIRMADA, podeu fer el pagament de la matrícula 
per transferència al compte CaixaBank ES54 2100 3014 7125 0001 1502, o bé Caixa 
d’Enginyers ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la persona 
participant i la referència “Curs 11/05: Donar, avaluar”. 

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