
ELABORACIÓ DE PROJECTES

MONTSE MIR 



Missió de l’organització:

Raó de ser, justificació social de la existència, declaració 

(estratègia)

Exemples:

a) “Facilitar la formació de les persones al llarg de la vida”

(Universitat Oberta de Catalunya)

b) “Organitzar la informació provinent de tot el món i fer-la 

accessible i útil de forma universal” (Google)

Introducció
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NIVELL 

ESTRATÈGIC

NIVELL TÀCTIC

NIVELL OPERATIU

NIVELL EXECUTIU

PLA

PROGRAMA

PROJECTE

ACTIVITAT

TASCA

OBJECTIUS DE NIVELL 

GENÈRIC:

Efectes i canvis generals

OBJECTIUS DE NIVELL MITJA:

Efectes i canvis específics

OBJECTIUS DE NIVELL 

CONCRET:

Resultats observables

RESULTATS TANGIBLES

Productes i serveis

ACCIONS CONCRETESACTUACIONS 

IMMEDIATES

Diferents nivell de Planificació
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Pla de juventut municipal 

Foment de l’ocupació i creació d’empreses 

Activitats alteratives per la nit 

Campanya de difussió per socis

Cercar un disenyador 

Diferents nivell de Planificació

PLA

PROGRAMA

PROJECTE

ACTIVITAT

TASCA



L’acció d’organitzar i estructurar un conjunt d’activitats i 

tasques: 

-A partir de l’anàlisi, el coneixement i el diagnòstic de la 

realitat 

-En un període de temps delimitat i en una àrea, un 

sector o un àmbit determinat

-Mitjançant unes tècniques i uns mètodes específics

-Utilitzant una sèrie de recursos concrets, tant humans 

com infraestructurals, materials, tècnics i financers 

Que pemeten assolir uns objectius que modifiquin una 

situació de partença determinada 

El projecte



Fases del cicle del projecte

Identificació

Formulació

Planificacio

Implementació

Seguiment i control

Tancament

Avaluació

La vida de tot projecte passa pèr una sèrie d’etapes desde que es 

concep fins que s’aconsegueixen els resultats previstos. Al conjunt 

d’aquestes etapes es denomina

Valoració

Aprobació

CICLE DEL 
PROJECTE



Fase d’identificació

“Es la Fase en la que després d’una tasca de 

recollida i interpretació de dades, es detecten els 

principals problemes, necessitats o desitjos del 

grup beneficiari i es delimiten les possibles 

alternatives per una solució o satisfacció”

Objectiu: Coneixement profund del context en el que 

interacciona la població meta per tal de contribuir a 

resoldre problemes detectats. 

Eines: Análisi de participació, problemes, objectius, 

alternatives (solucions) i altres actors.



EL DIAGNÒSTIC

LES NECESSITATS

- El marc lògic de l’organització: coherència interna

- La situació externa de partida: la problemàtica.  Anàlisi de 

causes i conseqüències

- Preguntes:  Què és allò que es fa (i què no) actualment 

(reals)? Què és allò que es demana (sentides)? Què és 

allò que s’hauria de fer (potencials)?



Arbre de problemes 





ABANS DE LA Fase de formulació

• Requisist previs (subvencio, ajut, encarrec )

• Planificar-ne l’elaboració (terminis, equip) 

• Elaborar-ho en equip

• Realisme

• Continguts (guio, claretat) 

• Omplir tots els punts 

• Unificar la redacció 

• Bona presentació formal 



Elaboració (formulació) d’un projecte

• Com s’identifica? Títol 

• Quin és el punt de partida? Diagnòstic/identificació

• Què es vol fer Descripció general

• Per què es vol fer? Justificació

• On s’inscriu? Marc de referència

• A qui es dirigeix? Persones destinatàries

• On es farà? Ubicació i context

• Què es vol aconseguir? Objectius (OG.OE)

• Com s’assoliran aquests objectius? Activitats

• Quan es realitzarà? Calendari i pla de treball

• De quina manera es farà? Metodologia

• Amb què es realitzarà? Recursos (H,M,E)

• Com es donarà a conèixer? Promoció-publicitat

• Quant costarà? Pressupost

• Com es valorarà? Seguiment i avaluació



Formulacio del projecte

DESCRIPCIO GENERAL 

• Les raons que motiven el projecte

• Les característiques de la situació o del 
problema de partença

• Els objectius bàsic i les activitats que s’hi 
desenvoluparan

• Els destinataris, amb els aspectes bàsics del 
perfil

• El marc de referència del projecte



Formulacio del projecte 

EL TÍTOL

IDENTITAT

Clar, breu, directe,coherent, objectius, contingut, imatge de 

l’organització

EXEMPLES 

a) “Tots som animals” – Associació de defensa dels drets dels 

gossos

b) “Investigació de les arrels històriques del barri de Gràcia” –

Associació per a la defensa de la identitat del barri

c) “Activitats culturals de la federació” – Federació de músics 

en espais públics



Formulacio del projecte

LA JUSTIFICACIÓ: 

PER QUÈ? PER QUÈ NOSALTRES? 

- Coherència interna

- Experiència

- Capacitat

- Viabilitat

- No s’ha de confondre la Justificació (per què es fa?) amb els 

Objectius (per a què es vol fer?)



La justificació

• L’exposició del problema o la situació de partença

• L’anàlisi de les causes i de les conseqüències que provoca

• Els indicadors, quantitatius i qualitatius, que expressen la situació de 

partença

• Les raons per les quals l’actuació es considera necessària i el nivell de 

prioritat

• L’argumentació de la viabilitat i la coherència per les quals el projecte 

ofereix una alternativa adequada

• Les referències a altres actuacions o altres projectes que es coneguin i 

s’hagin desenvolupat per solucionar situacions similars

• Les referències bibliogràfiques

• Si s’escau, la normativa o la legislació que afecta el problema

• La capacitat de l’associació, l’entitat, etc... Per donar una resposta a la 

situació



Marc de referència

• Un projecte que pertany a un programa, i aquets programa a un pla

• Un projecte dins d’un programa pilot

• Un projecte dins d’un conveni amb una administració

• Un projecte dins d’un programa anual d’una entitat, un servei, etc

• Un projecte que respon a un encàrrec concret

• Un projecte que concreta un procés de planificació estratègica

El projecte desenvolupa un de les línies estratègiques del pla d’actuació municipal 

Com a consequència de la planificació estrategica de l’associació 



PERSONES DESTINATÀRIES:  

A QUI ENS DIRIGIM?

Exemple:

“Encara hi ha feina” – Inserció laboral de persones a l’atur majors de 45 

anys.

 Perfil (qualitatiu): >45, >2 anys atur, família, <5000 euros, procedència 

(residents barri)

- Destinataris diversos:  persones, col·lectius, infraestructures, persones 

jurídiques

- Coherència 

Formulacio del projecte



UBICACIO 

ON?

Exemple:

UBICACIÓ: La seu central de l’entitat

ZONA D’INFLUÈNCIA : Tota la comarca

Formulacio del projecte



Formulacio del projecte

OBJECTIUS: 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR? 
Indiquen:

- Què pretenem fer?

- Quins canvis busquem a la situació o problema?

- Quins efectes i resultats volem aconseguir?

EXEMPLE: “Encara hi ha feina” – Inserció laboral de persones

majors de 45 anys i amb més dos anys en situació d’aturades

 Afavorir la incorporació al mercat de treball

 Aconseguir que el 75% de les persones participants obtinguin com a mínim la

qualificació d’”apte” al curs de formació que s’impartirà

 Augmentar el nivell de coneixement del mercat de treball i de les tècniques de

recerca de feina
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OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

EXEMPLE  Afavorir la incorporació al
mercat de treball
•Declaració d’intencions: situació ambiciosa

•Efectes que es volen assolir, no resultats concrets

EXEMPLE  Augmentar el nivell de

coneixement del mercat del treball i de les

tècniques de recerca de feina

•Passos per aconseguir objectius generales

•Beneficis concrets que adquireixen les persones
destinatàries

•Encara no expliciten conductes o accions directes dels
participants

EXEMPLE Aconseguir que el 75% de les 

persones participants obtinguin com a 

mínim la qualificació d’”apte” al curs de 

formació que s’hi impartirà
•Desenvolupen i concreten els objectius especifics;

•Resultats esperats: verificables, quantificables i
ponderables

•No són activitats (encara)

OBJECTIUS 

OPERATIUS

Formulacio del projecte  OBJECTIUS
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Formulacio del projecte

L’ESTRUCTURA BÁSICA DELS OBJECTIUS

ÉS UNA ORACIÓ ENUNCIATIVA SIMPLE AMB AQUESTS 

ELEMENTS:

Complements 

circumstancials:
Adjunten el verb uns aspectes 

especifics de l’acció, com el lloc, la 

quantitat, la manera, el temps, etc.

Complement directe:

Indica l’objecte de l’acció

Verb en infinitiu: 

expressa l’acció que 

es vol desenvolupar

EXEMPLE: Afavorir el coneixement de les TIC
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Exemples de 

verbs genèrics

Afavorir, consolidar, estimular, orientar,

ajudar, m millorar, conèixer, fomentar,

dinamitzar, analitzar, avaluar, impulsar,

promocionar, prevenir, potenciar promoure,

conscienciar, etc.

Exemples de 

verbs concrets

Augmentar, incrementar, disminuir,

mantenir, realitzar, fer, aconseguir,

organitzar, obtenir, assegurar, constituir,

crear, comprovar, calcular, resoldre,

enumerar, donar, etc.

Formulacio del projecte  OBJECTIUS
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Formulacio del projecte..

ACTIVITATS

COM ASSOLIREM ELS OBJECTIUS?

Indiquen:

• El nivell màxim de concrecció de l’actuació d’un projecte

•Suposen el NIVELL PRODUCTIU d’un projecte i expressen les

actuacions pràctiques que es desenvolupen per assolir els objectius

•Estan integrades per un conjunt de TASQUES que constitueixen el

NIVELL EXECUTIU immediat del projecte

EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS ES UN PROCES

DE PRODUCCIÓ QUE GENERA UNS RESULTATS CONCRETS,

EN FORMA DE PRODUCTES (butlletí, equipaments, etc.) O

SERVEIS (formació, assessorament, tractament mèdic, etc.)
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Formulacio del projecte..

ACTIVITATS

a) Triar activitats que vagin millor per aconseguir els 

objectius

b) Ordenar temporalment

c) Valorar els recursos que tens 

d) Calcular costos economics

e) Criteris realites 



Formulacio del projecte

TEMPS:

QUAN?

- Calendari, pla de treball, agenda, etc.

- Fases: documentació, elaboració, execució, avaluació

- A mida: objectius, activitats, tasques, responsables

- Diagrama Gantt

Objectiu Activitat Tasques Responsables

Calendari (mesos, dies)

1 2 3 4



Formulacio del projecte

COMUNICACIÓ:

COM EL DONAREM A CONÈIXER?

- Pla de comunicació (projecte/organització)

a) Què és el que volem transmetre? Missatge

b) A qui? Mapa de públics

c) Com? Tipus de comunicació: promoció, difusió publicitat, etc.

d) Amb què? Productes i materials

e) Quan? Moments clau

f) Eines virtuales gratuïtes: http://www.google.es/nonprofits/

https://www.youtube.com/yt/impactlab/

http://www.google.es/nonprofits/


Formulacio del projecte

Títol: Encara hi ha feina

Diagnòstic / Identificació: inserció laboral

Justificació: experiència, noves propostes

Persones destinatàries: >45, >2 anys atur, família, <5000 euros, 

procedència (residents barri)

Objectius: Afavorir la incorporació al mercat de treball

Activitats: cursos de formació

Calendari, pla de treball: temps, fases Comunicació: pla



Formulacio del projecte

RECURSOS:  

AMB QUÈ ÉS REALITZARÀ?

- Persones: personal propi, contractat, voluntaris, participants.  

Subgrups, departaments.

- Organitzacions: associacions, administracions públiques, empreses, 

fundacions

- Recursos materials: locals, equipaments, mitjans tècnics, material 

fungible.

- Estratègies:

- Com aconseguir la participació? Tècniques i metodologies

- Com s’estructura el treball intern? Reunions, treball en equip, 

delegació, interdisciplinarietat

- Com serà la coordinació externa?



PRESSUPOST:

QUANT COSTA I COM FINANÇAR EL PROJECTE?

1. Tipus de recursos i costos: tots imputables?

- Propis: específics, inexistents, a finançar. Personal a

contractar, local a llogar, etc.

- Adscrits: existeixen, es destinen al projecte. Personal

que elabora el projecte, personal voluntari, etc.

- Estructurals: funcionament quotidià, s’utilitzen, implícits.

Utilització de locals propis, consum de llum i manteniment

Formulacio del projecte



COST REAL DEL PROJECTE 

COST DELS RECURSOS PROPIS 

COST DELS RECURSOS ADSCRITS 

COST DEL RECURSOS ESTRUCTURALS 

Formulacio del projecte



PRESSUPOST: 

QUANT COSTA I COM FINANÇAR EL PROJECTE?

2. Estructura: despeses i ingressos (quantificats)

Formulacio del projecte

DESPESES INGRESSOS

Persones:

-Diferents categories

-Dietes, desplaçaments, formació

Aportació de l’organització:

-Propis

-Adscrits

-Estructurals

Materials:

-Infraestructures, mitjans tècnics

-Manteniment i funcionament

Aportació del col·lectiu destinatari:

-Quotes i matrícules de serveis generals (mensuals) i 

específiques (taller, activitat)

Imprevistos (5-10%)

Ingressos per productes:

-Entrades: espectacles, actes

-Venda de llibres, documents, merchandising

Subvencions, ajudes, contractacions

-Administracions públiques

-Organitzacions del sector: associacions, fundacions, etc.

-Empreses:sponsors i mecenatge
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Formulacio del projecte l .........................

EN TOTS ELS CASOS CAL 
INCLOURE EN EL 
PRESSUPOST EL TREBALL 

VOLUNTARI ?



-
-
-
-
-
-

Formulacio del projecte l .........................

AVALUACIÓ

PER QUÈ AVALUEM EL PROJECTE?

QUÈ AVALUEM DEL PROJECTE ?

COM AVALUEM EL PROJECTE ?

Finalitats
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Formulacio del projecte l .........................

AVALUACIÓ

•Comprendre i analitzar les causes que determinen la

major o menor satisfacció en la manera de como es

desenvolupa el projecte;

•Identificar les dificultats, imprevistes que dificulten o

impedeixen l’assoliment dels objectius;

•Afavorir la presa de decisions sobre la posada en marxa,

la continüitat, l’ampliació, les modificacions o l’ampliament

del projecte;

•Comprendre els processos que expliquen i argumenten

els èxits i els fracassos del projecte i, d’aquesta manera,

afavorir la comprovació i la recerca d’estratègies

d’intervenció.

Finalitats



L’avaluació no només representa l’anàlisi dels resultats un cop s’ha 

finalitzat el projecte, sinó que és un procés que s’inicia des de la 

planificació del mateix. Així mateix, el seguiment es continu i permet fer 

correccions durant l’execució del projecte.

Tipus

Avaluació quantitativa: èmfasi en allò que és “objectiu”, observable i 

quantificable

Avaluació qualitativa: èmfasi en allò que és “subjectiu”, com actituds, 

conductes, valors...

Avaluació externa i interna

Avaluació exante, durant (seguiment) expost (impacte)

Per què? 

Per obtenir la suficient informació per determinar quins resultats s’han 

aconseguit i quins aspectes caldrà modificar o tenir en compte en 

properes ocasions.

Formulacio del projecte
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Formulacio del projecte.

AVALUACIÓ 

QUANTITATIVA

Èmfasi en alló que és “objectiu”, observable i quantificable

Èmfasi en alló que és “subjectiu”, com actituds, conductes, valors

AVALUACIÓ 

QUALITATIVA
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Formulacio del projecte.

LES TÈCNIQUES

Quantitatives

• Les entrevistes estructurades

• Les entrevistes semi-

estructurades

• Les enquestes

• L’analisi estadistica

• Els tests

• Les escales de mesura 

d’actituds i opinions

• Etc.

Qualitatives

• Les entrevistes en profunditat

• L’observació directa

• Judici d’experts

• L’anàlisi de la documentació

• Entrevista a informants clau

• Estudi de casos

• Històries de vida

• Reunions de grup

• Focus Group

• Etc.



Exemple

- “Augmentar el nivell de coneixement del mercat de treball i de

les tècniques de recerca de feina”

- “Aconseguir que el 75% de les persones participants

obtinguin com a mínim la qualificació d’”apte” al curs de

formació que s’impartirà”

a) Com avaluem?

- Pregunta: s’han assolit els efectes i canvis qualitatius i

quantitatius previstos?

- Variables: quantitatives (qualificacions, temps a l’atur, etc.)

- Indicadors: nombre total de persones participants (de dones

immigrants, amb més de 5 anys a l’atur, etc.) que han obtingut

com a mínim la qualificació d’”apte”

Formulacio del projecte



Tràmits administratius per sol.-licitar subvenció

Exemple Aj.Montcada i Reixac



Anexes

• Complement i/o reforcen algunes de 
les informacions contingudes en el cos 
del projecte.

• Obligatoris (sovint): estatuts entitat, acta de 
constitució, inscripció de l’entitat al 
resgistre corresponent...

• Voluntaris: opcional per part de l’entitat 
Exemple:

Estudis previs realitzats pel projecte...



Finançament

•Públic o privat. 

•Condiciona la forma i terminis de presentar un projecte. 

•Qué significa per l’entitat rebre fons públics o privats?

•Subvenció (Aj, DIBA, CCAA, Gov.Central, CE...)

•Cofinançament/costos elegibles/Requisits administratius

•Es prioritzen projectes que afavoreixin; medi ambient, gènere, 

innovació, treball en xarxa,bona pràctica i replicabilitat, 

sostenibilitat, viabilitat...

•Empresa o fundació privada

•Com escollir-la,

•RSC o RSE



Links d’interès:informació per ONG’s-associacions/fundacions-

www.avalon.com
www.tupatrocinio.com
www.tercersector.net
www.hacesfalta.com
www.bcn-cat/tjussana
www.risolidaria.com
www.fundacionluisvives.org

www.fundacionsolired.com
www.risolidaria.org
www.soluciones.org
www.gencat.cat/justicia
www.xarxanet.org
www.asociaciones.org
www.aefundraising.org

http://www.avalon.com/
http://www.tupatrocinio.com/
http://www.tercersector.net/
http://www.hacesfalta.com/
http://www.bcn-cat/tjussana
http://www.risolidaria.com/
http://www.fundacionluisvives.org/
http://www.fundacionsolired.com/
http://www.risolidaria.org/
http://www.soluciones.org/
http://www.gencat.cat/justicia
http://www.xarxanet.org/
http://www.asociaciones.org/
http://www.aefundraising.org/
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ALTRES TEMES A DESTACAR

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

SOSTENIBILITAT 

DIAGNOSTIC I DISSENY PARTICIPATIU 

EINES COM MARC LÒGIC 

LES BASES DE LES CONVOCATORIES

FORMULARIS

LA MEMORIA DE L’ORGANITZACIÓ 

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ORGANITZACIONS

RECURSOS INTERNS DE L’ORGANITZACIÓ – VOLUNTARIAT. 



-
-
-
-
-
-

info@avalon.cat


