OFERTA FORMATIVA PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE VIC / TARDOR 2016

Totes les formacions que us proposem a continuació són gratuïtes i estan adreçades a les entitats sense ànim
de lucre de la ciutat de Vic. Les inscripcions s’han de fer arribar signades per correu electrònic a
rierolacb@vic.cat o presencialment a l’edifici municipal situat al C. de les Basses, 3 de Vic. Places limitades.

Taller “Comptabilitat bàsica per a associacions”
Dia: dissabte, 5 de novembre de 2016
Hora: de 9.30 a 13.30h.
Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic)
Durada: 4 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic.
Objectiu: introduir i capacitar les entitats sense ànim de lucre en la comptabilitat bàsica de l’associació i
les seves obligacions.
Temari:
-

Les obligacions legals
El pla de tresoreria
El pressupost (pautes per a l’elaboració)
La memòria anual (pautes per a l’elaboració)

Docència: CONFAVC
Termini màxim inscripcions: dimecres, 2 de novembre de 2016

Taller “Organització d’actes culturals i altres esdeveniments”
Dies: dijous 10 i 17 de novembre de 2016
Hora: de 19 a 21h.
Lloc: CCVIC Can Pau Raba (C. Raval Cortines, 24 – 08500 Vic)
Durada: 4 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic. Encara que és una formació
oberta a les entitats de tots els àmbits, resulta especialment recomanable per a les associacions de
veïns i les entitats culturals de la ciutat.
Objectiu: dotar els membres de les entitats de coneixements per tal d’organitzar un acte cultural i
facilitar-los les eines pràctiques que s’han de tenir en compte a l’hora de programar esdeveniments.
Temari:
-

Què és un acte cultural?
Aspectes previs cal tenir en compte a l’hora d’organitzar-lo
La instància de sol·licitud de material i d’espai
L’escaleta de l’acte
El pressupost de l’acte
Muntatge bàsic d’equips
Resolució de dubtes tècnics que les entitats puguin tenir

Docència: Àrea de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Vic
Termini màxim inscripcions: dilluns, 7 de novembre de 2016

Curs “Creació de webs 2.0 per a entitats. Curs de Wordpress bàsic per a entitats que vulguin
participar del projecte Vicentitats.cat”
Dies: dimecres 2, 9, 16 i 23 de novembre de 2016
Hora: de 18.30 a 21h.
Lloc: aules d’informàtica de la 2a planta de l’Edifici El Sucre (C. Historiador Ramon d’Abadal i de
Vinyals, 5 – 08500 Vic)
Durada: 10 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic que tinguin pàgina web
Wordpress dins del projecte Vicentitats.cat o que tinguin intenció de fer una nova pàgina web per a
l‘entitat en aquest marc.
Objectiu: assessorar les entitats sense ànim de lucre de Vic que ja tinguin web o estiguin interessades
a incorporar-se al Portal de les Entitats de Vic “Vicentitats” perquè dominin l’eina Wordpress per fer
blogs i webs i, per tant, puguin fer la pàgina web de la seva entitat de manera gratuïta o millorar la que
ja tenen. Wordpress és l'eina més utilitzada per les empreses i organitzacions per comunicar amb èxit i
fàcilment la seva informació al món i permet un aprenentatge progressiu, alhora que ofereix unes
grans possibilitats de personalització i funcionalitats.
Temari:
1.
2.
3.
4.

Introducció als gestors de continguts i a Wordpress.
Donar d’alta un compte gratuït de Wordpress.com dins la plataforma Vicentitats.cat
La part pública d’una web i la part privada
Opcions del “Taulell de Control”
 Usuaris: rols, permisos...
 Entrades: comentaris, categories, tags...
 Pàgines: tipus, plantilles...
 Llibreria multimèdia: gestió i optimització de les fotos per utilitzar-les a la Web.
 Gestió del “Menú”
 Aparença, plantilles, pàgina d’inici
 Plugins i widgets
 Ajustos generales, actualitzacions, idiomes...
 Exemples i exercicis pràctics
5. Resolució de dubtes i preguntes
Docència: tutor i alumnes de la Casa d'Oficis de Vic, programa subvencionat pel SOC en el marc del
Projecte Treball als Barris i cofinançat pel FSE
Termini màxim inscripcions: dilluns, 31 d’octubre de 2016

Monogràfic “Eines digitals 2.0: Facebook”
Dia: dilluns, 28 de novembre de 2016
Hora: de 19 a 21h.
Lloc: aules d’informàtica de la 2a planta de l’Edifici El Sucre (C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals,
5 – 08500 Vic)
Durada: 2 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones
que gestionen les xarxes socials de l’entitat o volen començar a gestionar-les.
Objectiu: adquirir els coneixements bàsics perquè l’entitat es faci conèixer i gestionar-ne correctament
la presència a una de les xarxes socials més utilitzades al món com és Facebook.
Temari:
1. Introducció a Facebook
Diferències entre una pàgina i un perfil
Diferències entre una pàgina i un grup
Creació d'una pàgina
Publicació de la informació
Carregar/penjar fotos i vídeos
Què no és recomanable fer a Facebook?
2. Administració de la pàgina
Què són les notificacions?
Creació de publicacions
Programació de publicacions
Bloqueig de seguidors
Creació d’esdeveniments
Ús i gestió d’anuncis de publicitat
3. Configuració de la pàgina
Edició de la pàgina
Configuració de seguretat
Idees per a la captació de seguidors
Comprensió de les estadístiques
Eliminació de la pàgina
Docència: alumnes de la Casa d'Oficis de Vic, programa subvencionat pel SOC en el marc del Projecte
Treball als barris i cofinançat pel FSE
Termini màxim inscripcions: divendres, 25 de novembre de 2016

Monogràfic “Eines digitals 2.0: Twitter”
Dia: dilluns, 12 de desembre de 2016
Hora: de 19 a 21h.
Lloc: aules d’informàtica de la 2a planta de l’Edifici El Sucre (C. Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals,
5 – 08500 Vic)
Durada: 2 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles
persones que gestionen les xarxes socials de l’entitat o volen començar a gestionar-les.
Objectiu: adquirir els coneixements bàsics per fer visible i gestionar correctament la presència de
l’entitat a una de les xarxes socials més utilitzades com és Twitter.
Temari:
-

Què és l’eina Twitter?
Creació d’un compte/perfil
Vocabulari bàsic a Twitter
Cerca i seguiment de temes i usuaris
Publicacions de missatges
Conversa amb altres usuaris
Inclusió d’una foto o un enllaç a un missatge
Realització d’enquestes
Què no és recomanable fer a Twitter?

Docència: tutor i alumnes de la Casa d'Oficis de Vic, programa subvencionat pel SOC en el marc del
Projecte Treball als Barris i cofinançat pel FSE
Termini màxim inscripcions: divendres, 9 de desembre de 2016

Assessorament fiscal individualitzat per a entitats sense ànim de lucre de Vic
Dies i hores: sessió de 60 minuts. Del 16 de novembre al 22 de desembre de 2016. La sessió s’ha de
concretar entre aquests horaris: dimecres de 17 a 21h. o dijous de 10 a 14h.
Lloc: Ajuntament de Vic (C. de les Basses, 3 – 08500 Vic)
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic, especialment aquelles persones
que porten la tresoreria de l’entitat.
Descripció: vistes les modificacions en la legislació fiscal associativa dels darrers anys i vist l’èxit de les
sessions d’assessorament fiscal realitzades l’hivern passat, enguany es tornarà a oferir a les entitats
sense finalitats lucratives de Vic un assessorament individualitzat per resoldre els seus dubtes en
aquesta matèria.
Funcionament: les atencions es faran de manera individualitzada, és a dir, entitat a entitat, i tindran
una durada màxima de 60 minuts. Només es podrà disposar d’una sessió per entitat, tot i que es
preveu la possibilitat d’acabar de resoldre dubtes puntuals i concrets que hagin sorgit de la trobada a
través de correu electrònic. Aquest servei no gestionarà, en cap cas, els tràmits que es desprenguin de
l’orientació facilitada i, per tant, és responsabilitat de l’entitat dur-los a terme.
Més informació i condicions d’ús d’aquest servei a http://www.vicentitats.cat
Assessorament: Tríada Assessors
Termini màxim inscripcions: un cop feta la sol·licitud, l’Ajuntament de Vic es posarà en contacte amb
l’entitat per concretar la data i hora de la sessió.

Taller “Elaboració d’un pla de comunicació i de màrqueting de l’entitat”
Dia, hora i lloc: aquesta formació es durà a terme al mes de gener del 2017, però restem pendents de
concretar dia, hora i lloc de realització. Les entitats interessades a reservar plaça contacteu a
rierolacb@vic.cat o al 93.886.21.00 (extensió 15603).
Durada: 4 hores
Destinataris: responsables i membres d’associacions de la ciutat de Vic
Objectiu: conèixer els conceptes bàsics del màrqueting, saber dissenyar un pla de comunicació per a
l’entitat i adquirir les habilitats necessàries per a una bona comunicació interna a l’entitat
Temari:
-

Nou escenari per al tercer sector en la comunicació i la informació
Conceptes bàsics de màrqueting
Identificació del públic objectiu i estratègies de comunicació
Pla de comunicació i difusió
Accions promocionals: concepte i finalitat
La comunicació interna a l’entitat
Estratègies per elaborar un correcte pla de màrqueting

Organitza:

Col·labora:

