
FORMACIÓ
PER A
ENTITATS 
DE VNG

EN LÍN
IATARDOR 2020 

Apps per a dinamitzar reunions virtuals

Com comunicar amb les xarxes socials

Gestió laboral a les associacions

Millora el treball en equip 

Creació de continguts audiovisuals 

Comptabilitat per a associacions  

Practica el consum conscient 



Com fer  reunions virtuals  més efect ives:  bones pràct iques i

consells  abans de començar 

Aprofitem les e ines de la nostra plataforma:alçar la mà,

aplaudir

Apl icacions per dinamitzar reunions:  

Les actes de les  reunions,  també onl ine!

Continguts:  

-  El  treball  col · laboratiu,  pluja d’ idees i  notes de les  reunions:

Padlet  

-  Enquestes i  votacions amb resultats  en temps real:  Mentimeter

-  Presentacions innovadores i  sempre actual itzades:  Genial ly.

-  Altres possibi l i tats:  Kahoot,  etc .               

Data:  Di l luns 28 de setembre,  de 18 h a 20 h 

Formació de 2 hores en streaming.  S ’enviarà l ’enllaç web de la

sessió a les  persones que hagin estat  acceptades a la formació.  

 

A càrrec de:  Fundesplai

Inscripció :  v i lanova.cat 

APPS PER

DINAMITZAR I

ORGANITZAR

REUNIONS VIRTUALS 
Coneixerem diverses Apps de mòbil  útils  i  pràctiques

per a organitzar i  dinamitzar la nostra entitat 

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756
https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756


Què és comunicar?

Sinergies amb les xarxes socials  de la nostra entitat

Continguts:  

-  Què volem comunicar i  com podem comunicar-ho?

- Escr it ,  not íc ia al  diar i  o  a TV,  cartel l ,  d ípt ic ,  missatge WhatsApp,  internet

-  Internet:  Web,  blog,  xarxes socials

-  Xarxes Socials:  Facebook,  Twitter,  Instagram, Pinterest,  Youtube

-Importància del  missatge que volem transmetre

- Elecció d’una bona imatge o vídeo que acompanyi  el  text

-  Claus d’una bona campanya de comunicació i  sensibi l i tzació

-  Missatge

- Dades que ha d’ incloure

- Què pot acompanyar:  Imatges,  v ídeos

- Pr incipals  errors  que cometem a l ’hora de pensar i  executar una campanya

Data:  Dil luns 5 i  d imecres 7  i  14 d 'octubre,  de 18 h a 19.30 h

Formació de 8 hores,  de les  quals  4,5 h són en streaming i  3,5 h de l l iure

disposic ió.  S ’enviarà l ’enllaç web de la sessió a les  persones que hagin

estat acceptades a la formació

 

A càrrec de:  Escola de l 'Esplai  de Tarragona

Inscripció:  v i lanova.cat

COM COMUNICAR I

SENSIBILITZAR AMB

LES XARXES SOCIALS 
Fer una crida de voluntariat,  sensibil itzar sobre una

causa comuna, fer  arribar els  valors o les activitats d’una
entitat és avui  més fàcil  gràcies a les xarxes socials

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756


Aspectes c laus de l 'Estatut dels  treballadors 

Règim laboral  i  de la Seguretat Social

Règim de cot itzacions

Pol ít ica retr ibutiva i  càlcul  de nòmines 

Àmbit  de regulació en l 'àmbit  de la prestació de treball

Transformació de l 'associació a cooperativa

Continguts:  

Data:  Dil luns 19 d 'octubre,  de 18 h a 20 h 

Formació de 2 hores en streaming.  S ’enviarà l ’enllaç web de la

sessió a les  persones que hagin estat  acceptades a la formació 

 

A càrrec de:  Coopsetània-Facto Assessors

Inscripció:  coopsetania.cat 

GESTIÓ

LABORAL A LES

ASSOCIACIONS 
Teniu persones assalariades a la vostra entitat? Voleu

contractar? Formació en gestió laboral  per a associacions,
treballant conceptes bàsics  del  món laboral  on les assistents

puguin integrar eines de càlcul  i  metodologies de gestió laboral
que compleixen la normativa vigent i  introduint elements de

concil iació i  sostenibil itat

http://www.coopsetania.cat/agenda/formacio-sobre-gestio-laboral-a-carrec-de-facto-assessors/


MILLORA EL

TREBALL EN

EQUIP 
Aprendrem diverses tècniques per a dinamitzar el

treball  en equip a la nostra entitat i  veurem com les
podem aplicar a la nova realitat generada per la

COVID-19.

Treballar  en equip

Els  rols  en el  grup

La presa de decis ions 

La comunicació

Tècniques de dinamització

L 'avaluació del  treball  en equip

Continguts:  

Data:  Dimarts  27 d 'octubre i  3  de novembre,  de 18 h a 20 h

Formació de 8 hores,  de les  quals  4 h són en streaming i  4  h de

l l iure disposic ió.  S ’enviarà l ’enllaç web de la sessió a les

persones que hagin estat  acceptades a la formació 

A càrrec de:  CAE,  formació i  serveis  socioculturals

Inscripció:  v i lanova.cat

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756


Què és la comptabil i tat  i  conceptes fonamentals:  L ’act iu i  el  passiu,  el

balanç de l ’entitat,  els  ingressos i  les  despeses,  el  compte de

resultats.

El  funcionament dels  comptes.

La mecànica comptable.

El  pla de comptes:  Els  grups:  f inançament bàsic ,  immobil i tzat,

existències,  creditors  i  deutors de l ’act ivitat,  comptes f inanceres,

compres i  despeses,  vendes i  ingressos.

El  c ic le  comptable:  L ’assentament d’obertura,  registre

Estructura i  ordenació del  balanç de s ituació.

Estructura i  ordenació del  compte de resultats.

Continguts:  

dels  fets  econòmics,  pèrdues i  danys,  assentament de tancament.

Data: Dil luns 16,  dimecres 18,  di l luns 23 i  d imecres 25 de novembre,  de

17.30 h a 20.30 h.  Formació de 12 hores en streaming.   S ’enviarà l ’enllaç

web de la sessió a les  persones que hagin estat acceptades a la formació.  

 

A càrrec de:  Fundesplai

Inscripció:  v i lanova.cat

COMPTABILITAT

PER A

ASSOCIACIONS
Les associacions estan obligades a portar la seva

comptabil itat de forma ordenada, dil igent,  que s ’adeqüi  a
llur activitat,  que la reflecteixi  f idelment i  que els  permeti
fer el  seguiment cronològic  de les operacions i  elaborar els

comptes anuals.  

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756


Què és l 'Economia Social?

Què són els  Ateneus

Tipologia de consum

Exemples pràct ics

Transformació d 'associació en cooperativa

Continguts:  

Data:  Dimarts 24 de novembre,  de 18 h a 20 h

Formació de 2 hores en streaming.  S ’enviarà l ’enllaç web de la

sessió a les  persones que hagin estat  acceptades a la formació

 

A càrrec de:  Coopsetània

Inscripció:  coopsetania.cat

PRACTICA 

EL CONSUM 

CONSCIENT 

DES DEL MÓN ASSOCIATIU  

Introducció a l 'Economia Social  i  plantejament de
noves formes de consumir.  Es vol  proporcionar

exemples pràctics  i  poder reflexionar-hi .

http://www.coopsetania.cat/agenda/formacio-practica-el-consum-conscient-des-del-mon-associatiu-a-carrec-de-coopsetania/


Introducció als  continguts audiovisuals:  caracter íst iques de

la narrativa audiovisual  en entorns digitals

Tipologia de continguts audiovisuals:  l ’entrevista,  el  v ídeo

promocional,  els  test imonis,  etc

Apl icacions per a la generació i  edic ió de vídeos

Aplicacions per a la creació d’esdeveniments en directe

Com compartir  les  produccions audiovisuals

Continguts:  

Data:    *Formació de 3 hores s imultània amb altres munic ipis .

Properament s 'anunciarà la data

 

A càrrec de:  Fundesplai  

Inscripció:  vilanova.cat

CREACIÓ DE

CONTINGUTS

AUDIOVISUALS 
L’ús de continguts audiovisuals pot ajudar-nos a

transmetre molt millor els  objectius o les activitats de
la nostra associació

https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17756


CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA 
PER CARPETA CIUTADANA 

A VILANOVA.CAT

Les formacions "Gestió laboral a les associacions" i "Practica el consum

conscient des del món associatiu" es faran a través de la web

coopsetania.cat  

Més informació a vilanova.cat 
entitats@vilanova.cat
938140000 (ext 3021) 

Organitza: 

Col·laboradors institucionals : 

Escoles de formació : 


