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Curs: Gestió de projectes orientada a  
resultats i impacte (3a edició) 
 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 6 de juliol 2022 – 9:30-12:30 

Sessió 2 | 8 de juliol 2022 – 9:30-12:30 
 

Objectius 

• Conèixer les passes i accions a dur a terme per a la formulació i execució de projectes 
des d’una perspectiva innovadora i orientada a resultats. 

• Adquirir eines i metodologies orientades a generar impacte amb els projectes de la 
fundació, incorporant mètodes contrastats i d’acord amb les exigències dels 
finançadors. 

• Saber quins són els criteris d’estimació dels ingressos i les despeses 

• Disposar d’un marc de gestió adequat incorporant eines al núvol per a la gestió de 
projectes, tasques i impacte. 

A qui es dirigeix? 

Aquesta formació està orientada a coordinadors, tècnics i gestors de projectes de fundacions. 

És necessari un nivell intermig de treball online en les seves principals aplicacions: Office 
(Excel, PowerPoint) o Google Sheets / aplicacions per formació online: Slides, Meet / Zoom / 
Teams, així com de sistemes d’emmagatzematge al núvol (Drive / Dropbox) 

Programa 

Sessió 1 | 6 de juliol, de 9:30 a 12:30 

1. Identificació: compartirem dinàmiques i metodologies d’identificació de projectes 
basades en la co-participació i diagnòstics locals, prenent com a exemple projectes 
exitosos i finançats, i s’incorporen qüestions claus que no podem oblidar en un 
marc de constant transformació i innovació  

2. Formulació: Es tracta d’una fase crucial, en la que es recullen les idees clau de 
forma organitzada i expositiva, i que arribarà al nostre finançador per sotmetre’s a 
la seva avaluació. Les metodologies que situen l’obtenció de resultats en el centre 
disposen un fil argumental que permet una seqüència lògica i comprensible per a 
aquests finançadors. 

3. Execució: En aquesta fase, els reptes actuals en han portat a una gestió híbrida 
(intervenció presencial, gestió a distància) que permet la incorporació de 
nombroses eines de gestió de projectes. També es treballaran les principals 
competències a reforçar per a la correcta coordinació de projectes. 
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Sessió 2 | 8 de juliol, de 9:30 a 12:30 

1. Justificació interna i externa: s’exploren claus per a una correcta justificació 
interna (memòria de l’entitat o de l’activitat) com externa: presentació de resultats. 
No es tracta només de bolcar els resultats quantitatius obtinguts, sinó de 
transmetre amb convicció i persuasió tota la feina desenvolupada al llarg de la vida 
del projecte 

2. Avaluació: S’identifiquen els principals criteris d’avaluació que tenen en compte 
els finançadors a l’hora d’avaluar els nostres projectes, i com incorporar un correcte 
monitoratge dels indicadors clau per a fer evident el progrés i eficiència del projecte 

3. Rendició de comptes (impacte): es diferencia entre rendició de resultats i 
d’impacte, per a comunicar a les nostres audiències les dades més adequades. 

Metodologia 

Combinació d’una part expositiva amb una part pràctica en la que els participants treballen 
sobre les seves pròpies experiències i projectes en curs. Alguns dels recursos didàctics que 
s’utilitzaran durant la formació són: 

• Casos pràctics dels diferents àmbits (educatiu, cultural, social, acadèmic, etc) 

• Exercicis sobre casos dels propis participants 

• Reflexió individual sobre la realitat de la pròpia entitat 

• Glossari de termes comuns 

• Exercicis entre sessió 1 i sessió 2 

Docent 

 

Isa Custodio 

Consultora. Directora Indeed Social Consulting. Llicenciada en 
Psicologia (UB); Lideratge i Innovació Social ESADE Business School 

Requeriments tecnològics necessaris 

La formació es durà a terme online, així que els requeriments són els propis d’aquest tipus de 
formació: ordinador amb connexió a internet, càmera i micròfon, pantalla amb prou resolució 
per visualitzar els documents i taules compartides per la docent, entorn tranquil i silenciós. 

Durant els exercicis, es pot utilitzar el paquet Office (Word, Excel), o l’entorn Google (Docs, 
Sheets) 

Inscripció 

Preu per participant:  150 € Fundacions associades a la CCF  
300 € Fundacions no sòcies 
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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 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 06/07: 
Gestió de projectes”. 

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