
AFA INSTITUT JOANOT MARTORELLENTITAT DEL MES

SUBVENCIONS 

Tramitació digital pas a pas

Kit d'eines i recursos online per a la
participació interna

Captació de fons

      14/10 a les 18h (videoconferència)

      (amb el suport de la Diputació de Barcelona)      
      21/10 a les 18h (videoconferència)
      

      28/10 a les 18h (videoconferència)

RECURSOS

CRIDES DE VOLUNTARIAT 

L’AFA de l’Institut Joanot Martorell és de recent creació, tot just va
endegar el curs 2020-2021 amb la intenció de col·laborar amb l’institut i
així aportar tot allò que puguin pel benestar i la millora educativa de
l'alumnat. La seva tasca és enfortir la relació entre les famílies i l’institut
per treballar conjuntament en un millor futur dels seus fills i filles. 

PROPERES FORMACIONS

 BUTLLETI 40                                                                                                        OCTUBRE 2021
'

HTTPS://ENTITATS.ESPLUGUES.CAT

Llegeix l'entrevista completa

CITA PRÈVIA I CONSULTES:

https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
voluntariat@esplugues.cat

19a edició dels Premis de l’Associacionisme
Juvenil 2021 (Termini: 22/10)

Premis Fundació 'la Caixa' Innovació Social
2021 (Termini: 31/12)

Com afecta a les entitats la Llei de
Transparència?

Apropa’t a les entitats ambientals!
Mentoria de persones migrades
Suport a diverses activitats de lleure amb
infants amb TEA
Suport al Centre Municipal de Distribució
d'Aliments

Cuidem els gats d'Esplugues

Voluntariat per la llengua en línia

Cuidem el vincle persona-animal

Suport amb Office 365 i l'eina Teams

Suport a la comunicació de l'entitat

Que ofereix el punt de voluntariat i suport associatiu?

El Punt del Voluntariat i Suport
Associatiu de l’Ajuntament
d’Esplugues pretén ser un lloc
de referència per a les entitats
i persones voluntàries.

Ajudem les entitats a difondre
les seves crides de voluntariat.

PER QUIN MOTIU HE DE MODIFICAR ELS MEUS ESTATUTS?

Arran de la pandèmia, les entitats han
hagut de modificar en gran mesura la
forma de treballar.

Una de les qüestions a les quals la
majoria d’entitats es van haver d'adaptar
va ser celebrar les seves reunions de
l’òrgan de govern i d’assemblea
mitjançant plataformes virtuals.

Llegir més

Llegir més

`

https://twitter.com/EspluParticipa
https://www.facebook.com/EspluguesParticipa/
https://instagram.com/espluguesparticipa/
http://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/formacio
https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/guies-i-publicacions
https://entitats.esplugues.cat/voluntariat/crides-de-voluntariat
https://entitats.esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/entitat-del-mes-afa-institut-joanot-martorell
http://www.entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
http://esplugues.cat/
https://entitats.esplugues.cat/citaprevia
https://xarxanet.org/financament/19a-edicio-dels-premis-de-lassociacionisme-juvenil-2021
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/actualitat/adjunts/bases_2021_finals.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/717651/bases-premis-innovacio-social-2021.pdf/05f2f919-3dac-3de4-b020-977bb0577377?t=1611736009278
https://entitats.esplugues.cat/wp-content/uploads/2021/10/Recurs-transparencia-octubre.pdf
https://entitats.esplugues.cat/per-quin-motiu-he-de-modificar-els-meus-estatuts
https://entitats.esplugues.cat/que-ofereix-el-punt-de-voluntariat-i-suport-associatiu

