
PROGRAMA DETALLAT:  
COMUNICACIÓ SOCIAL I LIDERATGE 
Can Bordoi 29 – 30 d’octubre de 2010 

 

Dia 29 tarda 

16’30 - 17’00. Arribada dels participants 

17’00 - 17’30. Benvinguda, presentació i context i objectius de la formació.  

Benvinguda.  5 min. 

Presentació dels participants.  10 min. 

Context i objectius, amb powerpoint, a càrrec de Sam 15 min. 

 

17’30 – 18’30. Context del col�lectiu senegalès a Catalunya i la seva realitat associativa. (possible 

treball de grups). 

Contingut:  

El marc de col�laboració entre ACISI i la CASC (Abdoulaye Seck). 5 minuts 

Breu contextualització de la situació de les associacions de senegalesos (Mawa) 10 min 

Treball en grup: 

Metodologia: Presentació del treball a fer i distribució dels grups (5 min) – treball en grups (20 min) 

- presentació del treball en grups en plenari (20 minuts) 

Distribució dels grups, de 4-5 persones, de diferents territoris i entitats. Un moderador i un secretari. 

Cada grup disposarà d’una fulla gran i un retolador on escriure les conclusions. 

Preguntes: 

1. Com està afectant la crisi a les entitats i als associats? 

2. Quines estratègies s’utilitzen per fer front a la crisi per part de les entitats i els associats? 

3. Fins a quin punt el retorn és una estratègia viable i de quina manera es planteja? 

Plenari: Cada secretari explicarà en plenari les conclusions del grup en relació a les tres 

preguntes. 

 

18’30 – 19’00. Coffe-break 

19’00 – 20’30. Lideratge, comunicació i participació. Exposició i treballs en grup.  

A càrrec de Raúl Martínez 

Presentació de la temàtica i el treball a fer. (5 min) 

Distribució dels grups (diferents del anteriors) de 4-5 persones, de diferents territoris i entitats. Un 

moderador i un secretari. Cada grup disposarà d’una fulla gran i un retolador on escriure les 

conclusions. 

Preguntes: 

1. Quines són les característiques d’un bon líder? Definició de lideratge. 

2. Quines són les característiques d’una bona comunicació? Definició de comunicació. 

3. Quines són les característiques d’un bona participació? Definició de participació. 

Plenari: Cada secretari explicarà en plenari les conclusions del grup en relació a les tres 

preguntes. 
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21’00. Sopar 

 

Dia 30 Matí 

9’30 – 11’00. Lideratge. Exposició teòrica i dinàmiques de grup 

11’00 – 11’30. Coffee-Break 

11’30 – 14’00. Participació. Exposició teòrica i dinàmiques de grup. 

14’00 – 15’30. Dinar 

 

Tarda 

15’30 – 17’00. Comunicació. Exposició teòrica i dinàmiques de grup. 

17’00 – 17’30. Conclusions i avaluació 

18’00. Sortida 

 

 

 


