
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE LES FORMACIONS «CO-CREIX» 

EN LÍNIA I PRESENCIALS FINS AL 31/12/2022 

 

RESUM 

1. L’entitat sol·licitant ha d’enviar la proposta de formació a emprenedoria@ddgi.cat 

juntament amb el pressupost, com a mínim un mes abans de la data proposada per fer 

el curs. 
 

2. Així mateix, ha d’elaborar el material de difusió, incloent-hi els logotips que marca el 

punt 2.a, i ha de donar d’alta el curs al portal Formació en xarxa. En totes les 

comunicacions a les xarxes socials cal incloure les etiquetes #PromoecoDdGI, 

#fonsUECat i #COCREIX.  
 

3. El dia de la formació caldrà:  

a. En la formació en línia:  

i. enregistrar el curs (informar els assistents dels drets d’imatge)  

ii. guardar dos o tres impressions de pantalla de la sessió 

iii. fer el control dels assistents a través del detall de connexions que facilita 

l’aplicació web o un sistema anàleg 

b. En la formació presencial:  

i. recollir les signatures dels assistents 

ii. fer tres fotografies de l’acte 

iii. fer-ne una publicació a les xarxes socials amb les etiquetes esmentades  
 

4. Finalment, l’entitat ha d’enviar la documentació justificativa de la sessió a 

emprenedoria@ddgi.cat. En el cas que manqui qualsevol dels elements sol·licitats per 

justificar el curs, no es podrà tramitar el pagament del proveïdor.  
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1. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DE FORMACIÓ 

 

a. Contingut.  

L’acte pot tenir el format que l’entitat determini; tot i així, cal que la sessió inclogui 

un taller o una càpsula formativa amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats 

formatives de les empreses i els emprenedors assistents. Qualsevol proposta 

presentada que no inclogui els mínims esmentats en aquest apartat no serà 

acceptada. 

 

b. Finançament.  

La Diputació de Girona només podrà finançar les despeses de contractació del/s 

ponent/s i/o formadors  que imparteixin el curs o taller.   

 

c. Autorització i termini.  

Totes les jornades d’emprenedoria s’han de presentar prèviament a la Diputació 

de Girona, àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Econòmic Local, i han 

d’estar aprovades per aquesta àrea. Les propostes s’han de fer arribar a 

emprenedoria@ddgi.cat i han d’incloure el pressupost i el detall de la formació. 

Aquest procés s’ha de dur a terme com a mínim un mes abans de la sessió. 

Qualsevol proposta presentada en un termini inferior serà descartada.   

 

 

2. DIFUSIÓ DE LA FORMACIÓ 

 

a. Cartell i elements de difusió.  

Cada entitat podrà elaborar el cartell i altres elements publicitaris (programa, bàner, 

pòsters, fullets, etc.) segons el disseny que consideri més oportú. Tot i així, és 

imprescindible que aquests elements incloguin els logotips de la Diputació de 

Girona, la Generalitat, els fons FEDER i «CO-CREIX». 
 

 

 
 

 

     
  

b. Inscripcions.  

Una vegada aprovada la formació, i amb l’objectiu d’obrir-ne les inscripcions, 

l’entitat sol·licitant l’ha de donar d’alta al portal Formació en xarxa. En el cas que 

l’entitat no disposi d’usuari per accedir al portal, se li tramitarà l’alta.  

 

Cal tenir en compte el següent:  

a. Tots els assistents s’han d’inscriure a l’activitat a través del formulari del 

portal Formació en xarxa. 

b. Aquest formulari està pensat perquè, a més de canalitzar les inscripcions, 

s’hi pugui recollir el consentiment dels inscrits per usar la seva imatge amb 

finalitats divulgatives, cosa que és important en les sessions en línia. 
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c. Caldrà que l’entitat organitzadora confirmi la preinscripció als inscrits amb 

l’administrador del portal Formació en xarxa.  

 

c. Xarxes socials.  

En les comunicacions a les xarxes socials s’hauran d’incloure les etiquetes 

#PromoecoDdGI, #fonsUECat i #COCREIX. 

 

d. Difusió.  

L’entitat ha de facilitar el cartell i altres elements de comunicació a la Diputació de 

Girona perquè en pugui fer difusió a través dels seus canals.  

 

 

3. FORMACIÓ EN LÍNIA  

 

a. Enregistrament de la sessió.  

El dia de la formació caldrà enregistrar la sessió. També caldrà fer dues o tres 

impressions de pantalla de la plataforma utilitzada per dur a terme el curs (si pot 

ser s’ha de veure el total d’assistents). Aquest vídeo s’editarà i es penjarà al portal 

Formació en xarxa. Per tant, és important que l’entitat n’avisi els assistents. 

 

b. Control d’assistència.  

És necessari que es pugui obtenir el detall de connexions dels usuaris que han 

accedit al curs. Aquest registre l’ha de facilitar l’aplicació web o un sistema anàleg 

amb el qual es dugui a terme la sessió. 

 

c. Justificació de la sessió.  

En acabar la formació caldrà que l’entitat faci arribar al correu 

emprenedoria@ddgi.cat tota la informació que es detalla a continuació: 

i. Vídeo de la sessió  

ii. Llista de connexions (en un arxiu Excel o anàleg)  

iii. Impressions de pantalla de la sessió amb el total d’assistents 

iv. Material de difusió utilitzat en format PDF (nota de premsa, impressió 

de pantalla del web, piulades, fullets, presentacions, etc.)   

v. Presentació del ponent  

 

4. FORMACIÓ PRESENCIAL  

  

a. El dia de la sessió.  

Caldrà fer tres fotografies de l’acte en les quals es vegi el ponent i l’espai on s’ha 

dut a terme el curs. S’ha de procurar no fer primers plans dels assistents. També 

caldrà que l’entitat faci una piulada en una xarxa social i que hi inclogui les etiquetes 

#PromoecoDdGI, #fonsUECat, #COCREIX i #PECTinnovacio.  

 

b. Control d’assistència.  

S’ha de dur un control dels assistents per signatura manuscrita i utilitzant el model 

Full d’assistència, facilitat per la Diputació de Girona. Si algun assistent no s’ha 
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inscrit prèviament a la sessió caldrà que ho faci en el moment d’entrar o bé que 

ompli el Full d’inscripció offline abans d’accedir a l’acte. Aquests documents 

originals s’han de fer arribar a la Diputació de Girona, tot i que també cal enviar-los 

escanejats al correu emprenedoria@ddgi.cat. 

 

c. Justificació de la sessió.  

En acabar la formació caldrà que l’entitat faci arribar al correu 

emprenedoria@ddgi.cat tota la informació que es detalla a continuació: 

i. Full d’assistència escanejat i, si s’escau, el full d’inscripció offline 

ii. Tres fotografies amb una resolució màxima per fotografia de 300 dppi 

(punts) 

iii. Material de difusió utilitzat en format PDF (nota de premsa, impressió de 

pantalla del web, piulades, fullets, presentacions, etc.)   

iv. Presentació del ponent  

 

 

mailto:emprenedoria@ddgi.cat
mailto:emprenedoria@ddgi.cat

