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Curs: Claus per dissenyar i transmetre la 
proposta de valor de la nostra fundació 
 
Formació “en línia”  
Sessió 1 | 18 de novembre 2022 – 9:30-12:30 
Sessió 2 | 2 de desembre 2022 – 9:30-12:30 

 

Objectius 

La proposta de valor és l'espina dorsal de la teva fundació. Sense ella, tot s'ensorra. La 
proposta de valor visibilitza la teva contribució als altres i al món perquè transmet allò que et fa 
diferent i valuós: la teva missió, la teva visió i els teus valors. És la teva essència, el perquè de 
la teva fundació. T'has plantejat si realment dediques a la teva proposta de valor l'atenció que 
es mereix? 

• Estalviar temps i esforç, simplificant i accelerant el procés de creació de dossiers per 
fer-ho més eficaç. 

• Transmetre una imatge més professional que impacti i et diferenciï de la teva 
competència. 

• Augmentar el valor percebut del treball i l’impacte del teu projecte o entitat. 
• Aconseguir més finançadors de manera més fàcil. 

A qui s’adreça? 

Membres dels patronats de les fundacions i professionals amb responsabilitat dins dels 
següents àmbits: comunicació, captació de fons, àrea jurídica, programes o administració.  
No calen coneixements previs sobre la matèria. 

Programa 
Sessió 1 | 18 de novembre, de 9:30 a 12:30 

1. Què és la proposta de valor? 
2. Quin és l’objectiu de la teva proposta de valor? 
3. El mètode de les 4Ps  
4. L’estructura del dossier  
5. Els missatges força  
6. Exemples reals de propostes de valor 

Es facilitarà a les persones participants la plantilla per crear la seva proposta de valor, amb un 
índex de contingut estructurat, seguint el mètode de les 4Ps.  
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Sessió 2 | 2 de desembre, de 9:30 a 12:30 

Prepararem i revisarem els continguts clau de la proposta de valor.  

Es crearan grups de treball per treballar en equip i avançar en la concreció dels continguts clau 
de la proposta de valor.  

Treballarem el lema de la proposta de valor, la diferenciació, les vies de col·laboració i què 
guanya el donant, entre d’altres. 

Metodologia 

Combinació de l’explicació teòrica amb el desenvolupament pràctic dels continguts clau de la 
proposta de valor. 

Docent 
 

 

Silvia Bueso 

Conferenciant, formadora i mentora, creadora de 'L'art de demanar', 
un mètode per aprendre a demanar com a via per captar fons per a 
entitats sense ànim de lucre i gestors de projectes i esdeveniments; 
per comunicar amb ganxo el teu projecte o entitat. 

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,  

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 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 18/11_proposta_valor”. 

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