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Introducció
El curs de postgrau ‘‘Especialista Universitari en Gestió Estratègica Àgil & Lean’’
proporciona una formació completa en els mètodes àgils i en els principis i
aplicació del pensament Lean.
Durant el curs es proporcionaran tècniques, eines i mètodes orientats a generar
un canvi organitzacional, a gestionar projectes i equips perquè puguin fer feina
amb més implicació i motivació, entregant els productes abans i de manera més
eficient, estalviant temps i cost, però no disminuint, sinó garantint la qualitat
dels productes.
Els mètodes àgils i Lean es basen en millorar la satisfacció del client optimitzant
i millorant contínuament qualsevol aspecte de la cadena de valor.
Mètodes de feina com per exemple Scrum, tècniques visuals com Kanban, jocs
seriosos per reforçar el treball en equip, son només alguns exemples de les eines
que es donaran a conèixer i es posaran en pràctica durant el curs.

A qui va adreçat?
El curs està adreçat a qualsevol professional que vulgui adquirir coneixements,
competències i habilitats en el camp de Agile&Lean, independentment del sector
laboral en el qual es trobi desenvolupant la seva tasca, del tipus d’empresa:
privada, organisme públic o fundació, o del nombre d’empleats.
Els coneixements transversals que aporta aquest estudi propi, poden ser
d’utilitat per nombrosos perfils professionals, ben diferents:
· Una persona que ocupi un rol de Cap de projectes, que vulgui adquirir
coneixements en aquest camp.
· Un Product Owner, un Scrum Master o un Team Member, que vulguin
aprofundir en aquesta àrea.
· Un professional que vulgui arribar a realitzar les tasques pròpies d'aquests
perfils, és un candidat ideal a alumne del curs.

Titulació
Títol d’«Especialista Universitari en Gestió Estratègica Àgil & Lean. Títol propi
de la UIB (30 ECTS)», pels alumnes amb titulació universitaria reglada.
Altres títols propis que es poden obtenir:
· «Diploma Universitari de Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la
UIB (30 ECTS)», per persones amb accés a la Universitat o equivalent.
· «Diploma de Gestió Estratègica Agile & Lean. Títol propi de la UIB (30
ECTS)», per persones sense accés a la Universitat.
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Les principals sortides professionals per a un alumne del curs seran les següents:
· Agile coach
· Agile manager
· Scrum master
· Product owner
· Team leader
La formació que haurà rebut l’alumne el permetrà liderar o integrar-se dins un
equip professional motivat, amb capacitat per adaptar-se als canvis, en aportar
valor a l’organització i orientat a resultats de qualitat.

Continguts
Mòdul 1. Introducció (4h)
1. Orígens de la cultura àgil
2. Tipus de cultura empresarial: tradicional i àgil
3. Metodologies tradicionals versus àgils
Mòdul 2. El Manifest àgil (8h)
1. Principis
2. Valors
Mòdul 3. Lean Management (24h)
1. La cadena de valor
2. La gestió del flux de feina
3. La millora contínua. Identificació d’oportunitats de millora
4. Gestió visual. Kanban
5. Sistemes Pull/Push
6.Work in Progress (WIP)
7. El Lead time i el Cycle time
8.Rols i reunions a Kanban
Mòdul 4. Design Thinking (8h)
1. Què és el Design Thinking
2. Qui l’utilitza?
3. Com funciona?
4. En què consisteix el procés?
5. Quines tècniques utilitza?
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Mòdul 5. Gestió del producte (12h)
1. Conceptualització àgil d’un producte
2. Elaboració del Product Backlog.
3. Històries d’usuari. Criteris d’acceptació
4. Tècniques de priorització àgil
5. Estimació de les tasques. Planning poker
6.Sprint grooming. Refinament
7. Cost of delay
8.Documentació àgil
9.Gestió àgil de riscs
Mòdul 6. Marcs de feina (28h)
1. El mètode Scrum
2. Rols a Scrum
3. Artefactes a Scrum
4. Esdeveniments i reunions a Scrum
5. Mètriques àgils
6.Escalat organitzatiu
7. SAFe
8.Nexus
9.Less, Spotify i altres marcs
10. EXtremme Programing
Mòdul 7. Persones i equips (16h)
1. Equips auto-organitzats
2. Coaching d’equips
3. Motivació
4. Gestió de conflictes
5. Equips distribuïts
6.El rol de facilitador
7. Empoderament
8.Desenvolupament de talent
9.Contractació de persones
10. Management 3.0
Mòdul 8. Agilitat organitzacional (8h)
1. Desplegament de Agile a les organitzacions
2. Fases de l’evolució organitzativa
3. Estructura organitzativa
4. Models de gestió del canvi
5. Estratègia de transformació
6.Rollout de Agile
Mòdul 9. Casos d’èxit (12h)
Mòdul 10. Supervisió del projecte/Avaluació (21h)
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Professorat
Albaladejo, Xavier. Agile-Lean (Executive) Coach and Organizational
Transformation a Mango.
Bernardo Baragaño, Pablo. Agile Coach a Trivago.
Cabot Pärnänen, Bartomeu. Project Management Service Manager a MELIÀ.
Cobos, Francisco. CPO & Agile coach a Travelgate X.
Ecube Pérez, Alejo Ecoca. Soci Gerent a FDSA Programación.
García, Luis Manuel. Founder - Independent Professional and executive
consultant a Qvincis.
García Ramos, Rocío. CEO Innovation Manager a Dinngo Laboratorio de
Innovación SL.
Gilabert Flor, José María. Tècnic superior en TIC del Centre de Tecnologies de
la Informació de la UIB.
Mas Pichaco, Antònia. Professora del Departament de Ciències Matemàtiques
i Informàtica de la UIB.
Mesquida Calafat, Antoni Lluís. Professor del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
Pacheco Montero, Marcos. Change Agent / Agile Coach a WebBeds.
Palacios Vela, Jerónimo. Professional Scrum Trainer i Agile coach a Jerónimo
Palacios & Associates.

Avaluació
Per poder ser avaluat cal assistir al 85% de les hores lectives del curs.
La qualificació final del curs s'obtindrà a partir de la valoració obtinguda de:
· La memòria del projecte en què hagi participat l’alumne. Tots els actius
entregats relacionats amb el seu treball i realitzats a cada una de les entregues
del projecte.
· La presentació i defensa del projecte davant un tribunal format per professors
del curs.
· La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne.
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Dades específiques
• Direcció
Antònia Mas Pichaco. Professora del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
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• Coordinació
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Professor del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
• Nombre de places: Mínim 14, màxim 20
• Modalitat: Presencial.
• Durada: 30 ECTS (150 hores presencials).
• Dates i horaris: de l’11 de gener al 7 de juny de 2019, els divendres de
16 a 20 i els dissabtes de 9.30 a 13.30 hores.
• Lloc de realització: Edifici de Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2
07012 Palma
• Termini de matrícula: fins al dia 6 de gener del 2019.
• Preu i terminis: El preu del curs és de 2.600 euros.
Hi ha la possibilitat de pagar en dos terminis: 1.600 euros en el moment
de formalitzar la matrícula i la resta al mes de març.
La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no s’arribi al
nombre mínim d’alumnes perquè es pugui impartir.
Només es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de
l’alumne o d’anul·lació del curs.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a
empreses i despatxos professionals.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un campus ple d’oportunitats!
Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en
el camí.
Wi-Fi i aules d’informàtica
Biblioteques
Instal·lacions Esportives
Residència d’Estudiants
Associacions d’estudiants
Servei mèdic i de farmàcia
Llibreria
Servei de reprografia
Servei de restauració i cafeteries
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

