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Gestió de projectes alineats amb els objectius de 
la fundació: pla d'acció i OKR (Objective & Key Results) 
 

Formació “en línia”  

Sessió 1 | 15 de febrer 2023 – 9:30-12:30 h 

Sessió 2 | 17 de febrer 2023 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Disposar d’un pla d’acció per als projectes, que permeti assolir els objectius anuals de 
la fundació de forma satisfactòria 

• Definir resultats, indicadors, persones implicades, temporització i costos associats 

• Organitzar la tasca dels equips d’acord a la consecució dels objectius establerts  

• Identificar les tasques que no aporten als objectius i saber què fer-ne amb elles 

• Conèixer les principals eines tecnològiques per a desenvolupar i fer seguiment dels 
plans d’acció 

A qui es dirigeix? 

Professionals o membres del patronat de la fundació amb responsabilitats tècniques, de 
coordinació o de gestió de projectes. 

Programa 

Sessió 1 | 15 de febrer, de 9:30 a 12:30 h 

1. Els elements per al Pla d’acció: analitzarem el punt de partida real dels 
participants, si disposen o no de pla estratègic i si han treballat abans amb plans 
d’acció, identificarem els seus principals elements i desplegarem, cadascú, els 
elements de forma real en un gran llençol de treball  

2. 2023: Objectius, resultats i projectes desplegats: encaixar, com en un puzle, els 
objectius, els resultats, els projectes i les accions, intentant descartar tot allò que 
no està orientat a resultats o creant nous resultats per integrar tasques necessàries 
i elevant-ho a nivell estratègic. 

3. Les activitats i les tasques: integració de les tasques i activitats necessàries per 
assolir l’objectiu. Descobrirem que moltes de les coses que fem en el dia a dia no 
ens hi acosten!.  

Sessió 2 | 17 de febrer, de 9:30 a 12:30 h 

1. Els actors implicats i la seva vinculació amb el pla d’acció: Els OKR: Ens 
aproximarem als actors implicats, el seu paper en el projecte, i com organitzar la 
seva tasca per al compliment dels OKR descrits a la primera sessió.  

2. Com vincular els costos i ingressos previstos als objectius operatius anuals: 
dedicarem una estona a incloure informació sobre els ingressos i costos que cada 
projecte té associats, per a que vinculem el compliment d’objectius a la gestió 
eficient dels fons de la fundació. 
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3. Els tempos i la revisió: citarem alguns dels programes en xarxa més coneguts per 
al seguiment de la gestió de projectes i les seves diferències (Trello, Asana, per 
exemple) tot proposant alternatives com els diagrames de Pert fets en excel des de 
la pròpia organització. 

Metodologia 

Combinació de continguts teòrics 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: 

• El propi pla estratègic de l’entitat, si n’hi ha 

• Descripció de projectes 

• 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 Novaro 

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. 

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 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 
15/02_Pla_acció”. 

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