MANEIG DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
“ENTRETOTHOM” DEL CONSELL DE MALLORCA
COM FER QUE ELS NOSTRES PROJECTES SIGUIN MÉS PARTICIPATIUS
Objectius

- Aprendre eines perquè els nostres projectes siguin més participatius i transparents.
- Conèixer com introduir la participació ciutadana en els nostres projectes fent servir la plataforma
"Entretothom" del Consell de Mallorca.

Contingut

1. La participació ciutadana dins el marc del Consell de Mallorca.
2. Com introduir la participació ciutadana en els nostres projectes.
3. Les plataformes de participació ciutadana.
4. La plataforma “Entretothom” del CIM.

Persones
destinatàries

Personal del Consell de Mallorca, preferentment personal tècnic interessat en incorporar la
participació ciutadana en la gestió dels seus projectes.

Formador

Rosa Deyà Simonet, psicòloga i educadora social, tècnica de la Direcció Insular de Participació i
Joventut, formadora en facilitació de grups i gestió de projectes socials.

Codi

20190076

Dates

14, 16 i 17 d’octubre
Horari

De 11.00 a 14.00 h

Total hores

9 hores

Nombre de places

18

Lloc d’impartició

14 d’octubre: Aula de formació de Llar de la Infància (c/ del General Riera, 113)
16 i 17 d’octubre: Aula TIC de la Llar de la Joventut (c/ del General Riera, 111)

Inscripcions

Heu d’enviar les sol·licituds al fax 971 21 98 75 (més informació al tel. 971 17 35 47). El personal de
l’IMAS podrà ser admès al curs sempre que quedin places vacants.

Termini de presentació de sol·licituds

Podeu presentar instàncies fins dia 4 d’octubre

La llista de persones admeses es publicarà a la intranet a partir del 8 d’octubre
Per a optar al certificat d’aprofitament de l’acció formativa heu d’assistir al 100% de les hores lectives i superar la prova final de coneixements i
d’altres que hi pugui haver en el cas d’accions formatives presencials, i en el cas d’accions formatives virtuals o semipresencials heu d’haver realitzat i
superat tots els exercicis avaluatius de caràcter obligatori, superar la prova final de coneixements i haver assistit a les sessions presencials obligatòries. Si el
curs coincideix amb la vostra jornada laboral, heu de tramitar personalment el permís del vostre superior per assistir al curs. La inscripció al curs implica
l'acceptació d’aquestes condicions.
No podeu assistir a una activitat formativa si vos trobau en situació d’incapacitat transitòria (IT). En cas de trobar-vos-hi, abans de l’inici o durant la realització d’un curs, ho heu de comunicar al Servei de Formació. La no comunicació d’aquest fet podrà suposar la pèrdua del dret a obtenir el certificat.
Si no podeu assistir a una activitat formativa o no la podeu finalitzar, ho heu de comunicar per correu al Servei de Formació. No fer-ho podrà donar lloc a
penalitzacions en matèria de formació.
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