
 
 

 
L’SCI ofereix formació en instruments per 

treballar a terreny 
 

El marc lògic és imprescindible per relacionar-te amb els 
finançadors però com podem recolzar les contraparts?, Com 
podem treballar amb les comunitats?... 
  

T’oferim dos cursos-taller plens de tècniques i instruments pràctics per tota la part de 
treball a terreny que no són informes:  
 
CAPACITACIO CREATIVA:  

- L’aprenentatge en adults: l’educació formal i l’educació popular 
- Diseny i preparació de tallers 
- Tècniques i dinàmiques en l’execució de tallers 
- Avaluació de l’impacte dels tallers 

 
5 sessions de 4 hores: Dilluns i dimecres, de 17:30 a 21:30.,  
Del 28 de gener a l’11 de febrer 2008. 
Facilitadora: Cris Carles (assessora i metodòloga, experta en processos grupals i 
metodologies participatives) 
Preu: 150€ (100€ socis/es) 
 
 
 
FACILITACIÓ PARTICIPATIVA:  

- Característiques i funcions de la facilitació 
- Comunicació del facilitador/a 
- Treball i dinamització dels participants 
- Conducció de grups 
- Assessories participatives i acompanyament de processos grupals 
 

 
5 sessions de 4 hores: Dilluns i dimecres, de 17:30 a 21:30. 
Del 25 de febrer a l’10 de març 08  
Facilitadora: Cris Carles (assessora i metodòloga, experta en processos grupals i 
metodologies participatives) 
Preu: 150€ (100€ socios/as) 
 
 
Els cursos són independents i es poden fer per 
separat encara que junts et donaran una 
formació molt més completa. Seran dinàmics, 
didàctics i orientats a l’aplicació pràctica dels 
coneixements. Et podem donar les següents 
garanties 
 

 

Aprenentatge 
dinàmic 
garantit 



 
 No ens limitarem a la teoria però comptaràs amb material de suport 
 No t’avorriràs en una clase magistral 
 Hauràs de pensar, practicar i aprendre fentTendrás que pensar, practicar y 

aprender 
 Et dotaràs d’una caixa d’eines molt valuosa pel treball de camp, una certa 

habilitat real en el seu ús i molta motivació per  posar-ho a la pràctica. 
 
 
Pel tipus de metodologia utilitzada, les places són molt limitades. 
  
Fes la teva reserva: 
  
- Reserva: a partir de l’11 de gener de 2008. Data límit: 25 de gener 
- Pas 1: Envia un mail a : formacio@sci-cat.org amb les teves dades: Nom, cognoms, 
DNI, direcció +CV ( tindran preferència les persones amb un mínim d’experiència en 
l’àmbit de la cooperació i/o de treball en grups) 
- Pas 2: realizar transferencia bancaria  de 150€ (100€ si eres socio) al número: 2100 
3001 65 2200322889 
 
Més informació a:  
 
formacio@sci-cat.org 
Tel 934417079 matins de dilluns a dijous i tarda de divendres.  
Demanar per: Clara Sopeña 
  


