MARÇabril2011

Curs de formació
Avaluació de projectes de cooperació al Desenvolupament
Curs destinat a persones relacionades amb el món de la cooperació
i la gestió de projectes i programes de cooperació internacional.

Curs Presencial de 42 hores – Places limitades

L’objectiu del curs és promoure la cultura d’avaluació dins

PREU: 50e (persones d’entitats federades)
85e (persones d’entitats no federades)

dels equips tècnics i directius de les ONGs i administracions
catalanes, així com oferir eines als tècnics que treballen en
avaluació per al tercer sector. El curs també té la intenció
d’apropar els participants als conceptes, eines i competències
de la pràctica d’avaluació de la cooperació al desenvolupament.
L’accent es centrarà en la reflexió sobre com adaptar aquests
conceptes i eines al context dels projectes d’ONGs.

INSCRIPCIONS: Tots els participants hauran de registrar les
seves dades al formulari d’inscripció adjuntant el seu CV.
PER MÉS INFORMACIÓ: Carmiña García Tel. 934 514 068
(de 9:00 a 16:30) o <ceam@ceam-ong.org>

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ I PRESELECCIÓ
La preinscripció es realitzarà del 21 de febrer al 14 de març.
Un cop realitzada la selecció de l’alumnat, es procedirà a comunicar-ho a
les persones interessades per tal de que formalitzin la inscripció definitiva.
Les persones seleccionades tindran temps de formalitzar la
inscripció fins al dia 22 de març.
El nombre de places és limitat (30 persones).

El curs tindrà lloc a la seu de Federació Catalana
d’ONG per al Desenvolupament (FCONGD).
C/ Tàpies, 1-3, 08001 Barcelona (METRO L2 i L3 Paral·lel o L3 Drassanes)
DATES DEL CURS I HORARIS
El curs es realitzarà en 8 sessions, durant alguns divendres i dissabtes
dels mesos de març i abril: 25 i 26 de març i 1, 2, 8, 9, 15 i 16 d’abril.
Divendres (17h-20:30h) / Dissabtes (10h-14h i 15h-18h).

PROGRAMA PRELIMINAR
MÒDUL 1 – A càrrec d'Abel Samperiz, consultor
independent en Avaluació de Projectes de Cooperació
al Desenvolupament
➤ Divendres 25 de març
1. Presentació
2. L'avaluació en el cicle de projectes
➤ Dissabte 26 de març
3. Tipus d'avaluació
4. Enfocaments d'avaluació

MÒDUL 3 – A càrrec de Mònica Lomeña
➤ Divendres 8 d’abril
aquí
8. Principals components de l'avaluació
9. Indicadors d’avaluació
➤ Dissabte 9 d’abril
10. Principals mètodes de recollida i anàlisi de la informació
11. Redacció de l’informe final d'avaluació i la
comunicació dels continguts
12. L'avaluació com a procés d'aprenentatge

MÒDUL 2 – A càrrec de Mònica Lomeña, consultora
en Monitoratge i Avaluació de projectes de cooperació
al desenvolupament i sostenibilitat, actualment oficial
d'avaluació UNCDF-Dakar

MÒDUL 4
➤ Divendres 15 d`Abril
13. Avaluació amb perspectiva de gènere . Enfocament
i indicadors. A càrrec de Maria Peix, de Cooperacció
i Sara Cuentas, de Fundació Indera
➤ Dissabte 16 d`Abril
14. Avaluació de projectes de cooperació a la selva Amazònica. A
càrrec de Jordi Pascual, del Centre d'Estudis Amazònics (CEAM)
15. Avaluació de projectes de sobirania alimentària. A càrrec de
Marta Rivera i Carles Soler, de Veterinaris Sense Fronteres
16. Avaluació del curs i clausura

➤ Divendres 1 d’abril
5. Tendències internacionals de l'avaluació
6. Itinerari de l'avaluació
➤ Dissabte 2 d’abril
7. Itinerari de l'avaluació

Organitza:

Col·laboren:

CEAM

Centre d’Estudis Amazònics

Amb el suport de:

Barcelona Solidària

[Disseny: Toni Sánchez Poy]
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