Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 1r semestre 2014-2015–
CENTRE
OFERENT
NOM
ACTIVITAT
DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

(no omplir els espais ombrejats)

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Captació de fons: nova via per al finançament de projectes (29/14)
Sessions presencials: 17 i
19 de novembre, de 16 a 20 Nº HORES
16 h
h – Sessió virtual: del 24 al ACTIVITAT
28 de novembre
PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

PREU
ACTIVITAT

164€

OBJECTIUS
-

Conèixer què és la captació i com es poden finançar projectes.
Conèixer els projectes d’èxit i els diversos tipus de donants.
Conèixer la metodologia i les estratègies per realitzar projectes de captació.
Ser capaç de desenvolupar un projecte de captació relacionat amb l’àmbit de l’alumne.

PROGRAMA
Marc teòric
1. Què és captar fons i per què captar-ne
1.1. Definició o conceptes bàsics
1.2. Recursos necessaris
1.2. Tipus de captació de fons
2. Per on començar a captar
2.1. Màrqueting i branding
2.2. Canals de comunicació
2.3. Plataformes de captació i tendències
3. Donants
3.1. Psicologia del donant
3.2. Fidelització
Preparació del projecte
1. Introducció als projectes de captació
1.1. Dossier del projecte
1.2. Contacte, selecció i formalització
1.3. Instruments de control i avaluació dels objectius. Replantejament d’estratègies
1.4. Experiències d’èxit
2. Exercici pràctic: creació d’un projecte de captació
3. Presentacions: avaluació i millora del projecte
PROFESSORAT

1
Inici de l'activitat entre el 15 de setembre de 2014 i el 6 de febrer de 2015 ambdós inclosos (Acord de flexibilitat: també
es poden incloure els activitats que es realitzen entre l’1 i 30 de setembre).

Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Gestió Acadèmica

Carme Fenoll Clarabuch
Diplomada en Biblioteconomia, llicenciada en Documentació i màster en Gestió Cultural. Actualment és la cap
del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. La seva trajectòria professional ha estat molt
vinculada a la biblioteca pública. Disposa d’experiència formativa en els camps de la captació de fons i el
màrqueting vinculat a les biblioteques.

TIPUS
D’AVALUACIÓ

Tipus 3
d’activitat

Curs

2

2

Només assistència
Entitat oferent
Càrrec responsable
que signarà el
i telèfon d’informació
certificat
per als estudiants
COBDC – T.
Secretaria
933197675

Adreçat a 4

(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Aprofitament o només assistència
3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.

Observacions
Més
informació:
http://www.cob
dc.net/labotiga/
producte/captac
io-de-fonsnova-via-peral-financamentde-projectes/

