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Catàleg de formació de l'OTEDE al 1r trimestre de 2021
L’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de la Gerència de Serveis de
Promoció Econòmica i Ocupació ofereix formació en la competència tècnica Projectes estratègics per al
desenvolupament econòmic local, orientada a l’adquisició de coneixements i habilitats sobre el desenvolupament
econòmic.
Adreçada a
Personal Tècnic Especialista que treballa a les àrees de desenvolupament econòmic dels ens locals. En general,
les persones d’ens locals interessades en les dinàmiques econòmiques territorials i el paper de les entitats locals.
Cicle de píndoles d’habilitats per a la gestió de projectes estratègics
EXT2021/0048 [3] I Eines de diagnosi i anàlisi 08/02 de 9.30h a 13.30h
EXT2021/0049 [4] II Eines de creativitat i innovació per a projectes 22/02 de 9.30h a 13.30h
EXT2021/0050 [5] III Disseny d’indicadors i de sistemes d’avaluació 08/03 de 9.30h a 13.30h
EXT2021/0051 [6] IV Planificació eficient amb suport informàtic 22/03 de 9.30h a 13.30h
EXT2021/0052 [7] V Presentació de projectes estratègics en públic 12/04 de 9.30h a 13.30h Inscripció al febrer
Adreçada a la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)
Enllaç [8]Reutilització de dades obertes en l’anàlisi socioeconòmica 04/02, 11/02, 18/02, 25/02 de 9.30h a
12.00h
Canal: videoformació/webinar
Programa i inscripció, a CercAForma, a l'enllaç de cada formació
Etiquetes: Formació
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