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La formació és una dinàmica de creixement personal que consisteix en aprendre,
fer descobriments, conèixer gent, i desenvolupar totes les nostres capacitats.
Sembla clara la importància de la formació al llarg de la nostra vida. Tanmateix,
la formació té un caràcter social ja que a mesura que ens anem formant,
comprenem i transformem la realitat que ens envolta. Des d’aquest punt de
vista, la formació és fonamental en un partit polític. Formar-se per aprendre,
comprendre i transformar la realitat a la recerca d’una millora substancial de la
vida de les persones.
Per això cal oferir als i les militants la formació més adequada, només així
ajudarem a avançar i créixer. I és en aquest punt on prenen una importància
cabdal els formadors i les formadores que han de comptar amb les millors
capacitats i eines per dotar a cadascun dels membres de la nostra organització
dels fonaments i les capacitats que es requereixen per comprendre una societat
complexa com la que vivim.
Per una altra part, l’Escola del Municipalisme, adreçada a Grups Municipals, tant
càrrecs electes com assessors i assessores, pretén oferir una formació renovada
i específica que serveixi per apoderar els i les socialistes i convertir-los en agents
transformadors, útils en la gestió i resolució de les qüestions que afecten la
quotidianitat municipal, però també innovadors en les polítiques estratègiques
que han de marcar el present i futur de l’agenda política local i global. L’Escola

parteix tant de les necessitats del territori com del calendari electoral, dividint
aquest en tres moments clau: el govern, l’oposició i la preparació dels comicis
electorals.
Una bona sessió de formació és una garantia per refermar els nostres principis,
aprendre, conèixer gent, relacionar-nos, i poder-ho utilitzar posteriorment per
construir i confrontar políticament.
El PSC té la ferma voluntat de continuar apostant per la formació com la millor
garantia per comptar amb persones cada dia més preparades. Tothom pot trobar
el seu lloc en el fet formatiu. Busquem-lo entre totes i tots i fem-ho possible, en
sortirem guanyant!
Com sol·licitar la formació?
- Escriviu a administracio@escolaxaviersoto.org
- O truqueu al 934955404
- Demaneu el curs que us interessa
- Feu proposta de dates i horari per a impartir la formació
- Des de l’Escola de Formació Xavier Soto busquem el
formador o formadora que impartirà el curs al vostre
municipi.

RELACIÓ DE TALLERS DE FORMACIÓ PER AL CURS 2017-18

FORMACIÓ PER A LA MILITÀNCIA

FORMACIÓ PER A CÀRRECS

FONAMENTS I IDEOLOGIA SOCIALISTA

QUAN GOVERNEM... LES NOSTRES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
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Història del Socialisme: Gènesi socialista, socialisme democràtic,
l’internacionalisme
Socialisme espanyol i català
Ètica i política
Esquerra i dreta: dues formes d’entendre el món
Socialisme versus populisme
Democràcia i institucions

FORMACIÓ ORGANITZATIVA I ACCIÓ POLÍTICA
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•
•

Acollida a nous i noves militants
Dinamització d’agrupacions
Tècniques d’organització
Disseny de campanyes electorals
Anàlisi electoral
Gestió de la comunicació interna
Relació amb els mitjans de comunicació
Participació en plataformes i moviments socials

FORMACIÓ EN HABILITATS DIRECTIVES
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Lideratge polític i social
Eines de comunicació: oratòria i discurs
Comunicació assertiva
Xarxes socials: missatges i difusió
Direcció de reunions i gestió d’agendes
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Governar un municipi: presa de decisions i negociació
Convertir les promeses electorals en realitat: el pla de govern
Liderar els plens en el govern
Com elaborar el Reglament Orgànic Municipal (ROM)
L’agenda política municipal
Indicadors d’anàlisi política i social
El pressupost: un instrument de priorització política
Pressupostos amb impacte de gènere
La contractació pública amb perspectiva social
Transparència i rendició de comptes
Construir ciutats inclusives i cohesionades: donar resposta a les noves
necessitats socials
La gestió de l’espai públic: accessibilitat, neteja i recollida de residus
Els municipis en la lluita contra el canvi climàtic
Participació ciutadana i governança
Simplificació de tràmits i administració electrònica
Ètica institucional: els codis ètics
El futur de les ciutats: smart cities
Rendibilitzar la gestió pública: instruments de comunicació institucional

DES DE L’OPOSICIÓ
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•

Com fer una oposició efectiva
Una oposició útil per a la ciutadania
El ple: mocions, argumentaris, “precs” i preguntes
Comunicació i lideratge
Comunicació política des de l’oposició

FORMACIÓ PER A NOUS FORMADORS/ES

PREPARANT EL 2019…

T’interessa participar de l’activitat formativa de l’Escola? Ets especialista en
un àmbit que creus que pot ser útil per a les nostres agrupacions i federacions?
Si voleu col·laborar amb nosaltres, truqueu al 934955404 o bé escriviu a
administracio@escolaxaviersoto.org. Tots en sortirem guanyant!
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La llista electoral: el millor equip
El programa electoral: partint de la realitat local
Rendició de comptes i projectes de futur
Com guanyar un debat electoral
Comunicació i lideratge

