CURS 1: GESTIO BASICA D’UNA ASSOCIACIO
CURS 2: FISCALITAT ASSOCIATIVA
CURS 3: HABILITATS COMUNICATIVES

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Barcelona, Juliol de 2010

CURS 1: GESTIO BASICA D’UNA ASSOCIACIO
Continguts

Primer bloc: El projecte de l’entitat
•
•
•
•
•
•

El projecte de l’entitat
El sentit de l’associacionisme en la societat democràtica
Concepte d’organització
Elements de la planificació i dels projectes
El pla de màrqueting
Disseny de l’avaluació

Segon bloc: Requeriments legals i fiscals
•
•
•
•

Requeriments legals i fiscals
Possibles tractaments legals de les entitats
Implicacions de cada forma
Obligacions fiscals

Tercer bloc: El control econòmic
•
•
•
•
•

Instruments bàsics de control econòmic
El balanç
El compte de resultats
El pressupost
El pla de tresoreria

Quart bloc: Fonts de finançament
•
•
•

El pla de finançament
Fonts de finançament
Captació de recursos

Professorat
Professorat del departament de Gestió per a Entitats de l'Institut de Formació
de la Fundació Pere Tarrés.

Certificació
Tots els alumnes que assisteixin al 85% de les sessions i que facilitin la fitxa de
dades personals omplerta obtindran un Certificat d’ Assistència del Pla de
Formació del Voluntariat de Catalunya.

Calendari, lloc de realització i horaris del curs
La durada del curs son 16 hores.

Les dates programades son: divendres 5,12,19 i 26 de novembre, de 17 h a 21
h, al Centre Frederic Mompou.

CURS 2: FISCALITAT ASSOCIATIVA
Objectius
•

Aprendre uns coneixements generals sobre el marc fiscal al
que estan sotmeses les associacions.

•

Adquirir eines de treball específiques per a l’elaboració de les
diferents obligacions fiscals.

Continguts
- Presentació de la realitat econòmica i fiscal general de les associacions.
- Què són els tributs.
- Presentació i anàlisi detallat sobre els impostos.
- Elaboració pràctica de l’Impost d societats
- Declaració d’utilitat pública
- Presentació de documentació fiscal vigent:
o Legislació
o Impresos
- Elaboració de casos

Calendari, lloc de realització i horaris del curs

La durada del curs son 10 hores.
Les dates programades son: 18 d'octubre (de 18.30 h a 21.30 h), 20 d'octubre
(de 18.30 h a 21.30 h) i dissabte 23 d'octubre de 9.30 h a 13.30 h, al Centre
Frederic Mompou.

CURS 3: HABILITATS COMUNICATIVES
Objectiu
•

Donar solucions pràctiques per facilitar la capacitat de comunicació dels
participants i la capacitat de gestió de la comunicació.

Continguts
•

Els nervis em bloquegen
Identificar situacions i conseqüències de l’estrès
Tècniques de control de nervis

•

La veu i el llenguatge corporal
La Veu; ritme, to, pauses i entonació
La Comunicació no verbal
L’acompanyament del discurs.
El cos La escenografia i la posició
La gesticulació i les cares

•

Com sabem que ens escolten
La escolta activa
El procés de Feed-back
Captadors d’atenció

•

Expressió de les emocions
Expressar i respondre a sentiments o idees
Defensar opinions
Manifestar sentiments

•

Expressió escrita
Objectius, organització d’idees i esquemes.
Redacció i estils.

•

Fer bones presentacions
Estructura: obertura, cos i conclusió
L'organització de les idees
Ajudes tècniques i captadors d’atenció
Característiques bàsiques d’estil i disseny

Calendari, lloc de realització i horaris del curs

La durada del curs son 10 hores.
Les dates programades son: 27 de setembre (de 18.30 h a 21.30 h) , 29 de
setembre (de 18.30 h a 21.30 h) i dissabte 2 d'octubre (de 9.30 h a 13.30 h), al
Centre Frederic Mompou.

