
  
 

 

Forma’t en participació ciutadana i associacionisme 
La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica organitza, 
mitjançant la Direcció General de Participació Ciutadana, un servei pilot per a la formació 
de les entitats ciutadanes i les entitats locals de la Comunitat Valenciana en la realització 
de projectes de participació ciutadana i foment de l’associacionisme. 
Aquests cursos contenen, per una banda, formació en els processos més importants de la 
vida d’una associació i, per altra, formació per al desenvolupament de projectes de 
participació ciutadana i foment de l’associacionisme. 

 

Dirigit a: Entitats ciutadanes, en col·laboració amb les entitats locals, en 
matèria d’associacionisme i participació ciutadana. 

Formacions d’una setmana. Totes les setmanes s’impartiran els dos cursos, 
i el període serà de maig a novembre excepte agost. 

📅📅Dates: De maig a novembre de 2022 Consulta ací el calendari 

⌛Duració:12 hores lectives (3 hores/dia de dilluns a dijous i dos hores de 
tutoria els divendres) 

Inscriu-te ací  💻💻Aula Virtual 

 
 

Curs 1 
Associacionisme  

- Marc legal de la vida d’una associació i el seu enfocament pràctic 

- Administració Pública i procediment de subvenció 

- Formulació de projectes i enfocament de marc lògic 

- Enfortiment associatiu i socialització d’accions 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgvaparticipa.dicampus.es%2Fpluginfile.php%2F1%2Flocal_pages%2Fpagecontent%2FCALENDARIO_CONSELLERIA_VALENCIA_VALENCIANO.pdf%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rkeSa%2BH8z3fhSaCSEKtEyiSy2QiREJcOxlCg7H3qTw0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgvaparticipa.dicampus.es%2Flogin%2Findex.php%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oXWEWsFI9bfAQOos%2BnACeo81LCVRR7dC%2BZNFCd8BQ9o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgvaparticipa.dicampus.es%2Flogin%2Findex.php%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oXWEWsFI9bfAQOos%2BnACeo81LCVRR7dC%2BZNFCd8BQ9o%3D&reserved=0


 

 

Curs 2 
Participació ciutadana  

- Govern obert i governança democràtica.  

- Participació ciutadana com estratègia de governança democràtica.  

- Participació ciutadana des de l’associació.  

- Tècniques i projectes de participació ciutadana. 

 

En l’enllaç següent podràs descarregar una Guia Formativa de consulta interactiva que inclou el 
contingut de totes les accions formatives, així com altres recursos addicionals que pogueren 
resultar d’interés.  

Es tracta d’un recurs de caràcter bàsic que proporciona eines i continguts formatius mínims a tots 
els agents de la Comunitat Valenciana que treballen, directament o indirecta, en l’àmbit de 
l’associacionisme i la participació ciutadana.  

Descarregar Guia Formativa  
 

 

Formació organitzada per: 

En col·laboració amb:  

  

 
 

Per a inscripcions, més informació i 

consultes, contacta amb nosaltres: 

 

Contacte  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparticipem.gva.es%2Fva%2Fguia-formativa%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=97vgNyve2Vcix7G8vrHeYTcz26mAubC4kq3RVvOGuB4%3D&reserved=0
mailto:Tutores@dicampus.com?subject=Contacte%20Taller%20participaci%C3%B3%20ciutadana%20i%20associacionisme%20
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGVAParticipacioTransparencia%2F%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mIpYPTRDc2yUHqXVPj4Z68cXNsZy65%2BsGR%2B8Pxh9yoQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGVAparticipacio%3Fct%3Dt%2528CA%2B%257C%2BP.%2Ben%2BActivo%2B%257C%2BJulio%2BS2_COPY_01%2529&data=05%7C01%7Chernandez_isa%40gva.es%7C055e1e68c0c74e4d26db08da2cf77890%7C26c4f2b0d79c48d89b6c60524a48f128%7C0%7C0%7C637871738947796503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VI5FEgcIRhDVyZtwdlQQCxO2fNIvxpBUuv5XZQ4LHgQ%3D&reserved=0

