
Dades específiques 2020
CURS INTENSIU DE

DIRECCIÓ DE
PROJECTES BASAT

EN PMBOK®

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 co�ocació.

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

Insta�acions 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

Un campus ple d’oportunitats!

Directora del curs:

Antònia Mas. Profesora Titular de la UIB. Directora del curs 
de postgrau d'Especialista Universitari en Direcció de 
Projectes.

Nombre de places: mínim: 12, màxim: 18

Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Dates i horaris: del 15 de gener al 2 de març, els dilluns i 
dimecres de 18 a 21 hores

Lloc de realització: Campus universitari. Ctra. de 
Valldemossa, km 7.5. 07121 Palma

Termini de matrícula: Fins al 9 de gener de 2020

Preu i terminis:

- Matrícula: 700€

- Matrícula per a alumnes d'empreses associades a Balearic
Marine Cluster: 600€

CURS
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Informació i matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/pmbok
Telèfon: 971 25 96 96

Exclusiu per a
professionals

relacionats amb la
Industria Nàutica



Estructura 

L'objectiu principal del curs és millorar les capacitats i habilitats dels 
professionals relacionats amb la indústria nàutica oferint una 
formació específica en el camp de la direcció de projectes. El 
coneixement que proporciona el curs es basa en el que recull la guia 
del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) del PMI® 
(Project Management Institute), un dels estàndards més utilitzats 
internacionalment en el camp de la gestió de projectes.

Les persones que facin el curs podran acreditar una formació en 
gestió de projectes superior a 35 hores, requisit indispensable per 
poder obtenir la certificació professional PMP® (Project 
Management Professional).

Per què és útil?

• Aporta coneixement, habilitats, tècniques i eines necessàries per a
una gestió eficaç de projectes.

• Ajuda a identificar les bones pràctiques derivades de l'experiència
prèvia.

• Ajuda a sistematitzar les tasques de gestió de projectes
relacionades amb la feina fent servir els nous conceptes.

• Permet fer la feina d'una forma més eficient i controlada.

Antònia Mas. Professora titular de la UIB. Directora dels cursos 
d’Especialista Universitari en Direcció de Projectes i d’Especialista 
Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean de la UIB.

Antoni Mesquida. Professor de la UIB i coordinador dels cursos 
d’Especialista Universitari en Direcció de Projectes i d’Especialista 
Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean de la UIB.

Josep Maria Gilabert. Tècnic superior en TIC del Centre de 
Tecnologies de la Informació de la UIB. Professor dels cursos 
d’Especialista Universitari en Direcció de Projectes i d’Especialista 
Universitari en Gestió Estratègica Agile & Lean de la UIB.

Paul-F. Grunig. Enginyer de màquines navals, MSc Marine Engineer 
i responsable de projectes a Astilleros de Mallorca.

Metodologia

Professorat

CURS
Què s'aprèn?

• S’adquireix coneixement relacionat amb les diferents àrees de
gestió d'un projecte.

• S’aprèn a utilitzar eines i tècniques específiques que ajuden a dur a
terme una gestió més eficient de recursos, compliment de terminis
i control de costs.

Durant les sessions es treballarà d'acord amb el mètode «Aprendre 
fent». Es duran a terme exercicis pràctics, que l'alumnat haurà de 
realitzar en equip, per potenciar l'adquisició del coneixement, dels 
conceptes, de les tècniques i de les eines introduïdes durant el curs.

La gestió de 
projectes. La guia 

del PMBOK®

La gestió de la 
integració del 

projecte

La gestió de 
l'abast del 
projecte 

La gestió dels 
interessats

en el projecte

La gestió del
cronograma del 

projecte. Eines de 
gestió de
tasques

La gestió dels 
recursos del 

projecte

La gestió
de les 

comunicacions
del projecte

La gestió
de les

adquisicions
del projecte

La gestió de la 
qualitat del 

projecte

La gestió
dels riscs del 

projecte

La gestió
dels costs del 

projecte

El seguiment
del projecte

El tancament
del projecte

Avaluació/
consolidació/
retrospectiva

2 hores 1 hora

3 hores 3 hores 9 hores

3 hores 1,5 hores 1,5 hores

3 hores 3 hores 3 hores

2 hores 1 hora 4 hores

Objectiu


