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Posa la memòria d’activitats de la fundació a 
treballar per a tu! 
 

Formació “en línia”  

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

Sessió 2 | 3 de març 2023 – 9:30-12:30 h 

Objectius 

• Entendre la memòria d’activitats de la fundació com un element comunicatiu 
per generar confiança 

• Alinear la memòria amb els objectius comunicatius de la fundació 

• Tenir recursos per millorar la memòria i el seu procés de construcció 

• Rendibilitzar l’esforç realitzat en l’elaboració de la memòria 

• Utilitzar la memòria com a recurs comunicatiu 

A qui es dirigeix? 

Persones responsables d’elaborar la memòria d’activitats de la fundació o 
responsables de comunicació. Es donarà un plantejament estratègic i general alhora 
que concret per aterrar i millorar la memòria i el seu recorregut, a nivell comunicatiu. 

Tot i que no són necessaris coneixements previs, és recomanable tenir funcions o fer 
tasques relacionades amb l’elaboració de la memòria d’activitats de la fundació.. 

Programa 

Sessió 1 | 1 de març, de 9:30 a 12:30 h 

1. Importància de la memòria d’activitats de la fundació 
2. Quin tipus de memòria necessitem 
3. Anàlisi de memòries d’activitats 
4. Com millorar la memòria d’activitats de la fundació 

Sessió 2 | 3 de març, de 9:30 a 12:30 h 

1. Públics i canals: off line i on line 
2. Pla de treball i acció 
3. Què faré jo? 
4. Conclusions 
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Metodologia 

Combinació de contingut teòric amb aplicació pràctica. La pràctica es realitzarà 
sobre la memòria de la pròpia fundació. Es treballarà de forma puntual en petit 
grup. 

Caldrà enviar, amb anterioritat a l’inici del curs, la memòria de la fundació. 
S’utilitzarà com a eina de treball pel propi alumne/a i per al treball en grup. 

Docent 

 

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

Requeriments tecnològics necessaris 

Ordinador i connexió internet. El curs es farà per Zoom. 

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 01/03_memo_activ”. 

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