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Balanç Sessions informatives i formatives realitzades CMIB 2018 

COMISSIÓ DE FORMACIÓ 

Reunió 26 d’abril de 2018. Acord objectius i priorització sessions 

OBJECTIUS 

 promoure coneixement de serveis i drets d’interès per transmetre i orientar a 

persones associades o usuàries de les entitats 

 promoure col·laboració mútua entre entitats, és a dir, Treball en xarxa 

 aprofitar i posar en valor el coneixement de les entitats i persones del CMIB, que 

col·laboren també en les sessions com a ponents, perquè facin aportacions mútues, 

expliquin què fan, com treballen, com han solucionat temes i quins recursos usen: des 

de l’ús d’equipaments per assajos, fins a la derivació a recursos 

 apropament entre entitats d’acollida / entitats d’immigració / entitats cíviques 

 apropament a territoris i serveis, a centres cívics, a serveis municipals... 

SESSIONS REALITZADES 

TEMA QUI / Col·laboracions 
 

Calendari i concrecions,  
 

1. Sistema educatiu. 
Necessitats educatives 
serveis i recursos 

IMEB / Consorci educació / AMIC-UGT 
/ Servei solidari / Presentació Asoc. 
Cult. Soc. y Arte C. de Honduras 
 

4 de juny, 17 a 20:30h. 
C.Cívic El Sortidor 
 

2. Habitatge i 
discriminació. 

Xarxa d’Oficines d’Habitatge / Oficina 
per la No Discriminació (OND) 

9 de juliol. 
Sala d’actes de l’IMHAB – 
Institut Municipal Habitatge 
Bcn. 

3. Treballar en xarxa. 
Com crear sinèrgies i 
col·laboració 

Barabara 
Presentació d’ASOCROM 

20 de setembre 
Seu d’ASOCROM 

4. Serveis dones / 
Prevenció violència 
gènere 

Ajuntament – Serveis atenció a dones 
/ 
Mujeres Pa’lante / Servei solidari 

9 d’octubre 
Seu Mujeres Pa’lante 
 

5. Certificat digital Torrejussana 27 de setembre 
Espai Avinyó  

6. Drets laborals i 
inserció laboral  

 

BCN Activa / Punt Defensa drets 
laborals C.Vella /  
AMIC-UGT / CITE-CCOO 

23 d’octubre 
PDDL de C.Vella 

7. Gestió de projectes. 
Des del disseny a la 
justificació 

Barabara 4 de desembre 
Seu de Barabara 
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