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Què s’aprèn?
Objectiu

•

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

L’objectiu principal del curs és millorar les
capacitats i habilitats dels professionals als
que es dirigeix, 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.

•

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.

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).

Metodologia
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.

Professorat

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.

•

Joan Barceló Perelló. Corporate CIO en
World 2 Meet (Grupo Iberostar). Professor
del curs d’Especialista Universitari en
Direcció de Projectes de la UIB.

Estructura

La gestió de
projectes. La guia
del PMBOK®

La gestió de la
integració del
projecte

2 hores

1 hora

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

3 hores

3 hores

9 hores

La gestió dels
recursos del
projecte

La gestió
de les
comunicacions
del projecte

La gestió
de les
adquisicions
del projecte

3 hores

1,5 hores

1,5 hores

La gestió de la
qualitat del
projecte

La gestió
dels riscs del
projecte

La gestió
dels costs del
projecte

3 hores

3 hores

3 hores

El seguiment
del projecte

El tancament
del projecte

2 hores

1 hora

Dades específiques

Matrícula

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

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

http://fueib.org/curs/direcciopmbok

Nombre de places: mínim: 10, màxim: 14
Modalitat: Presencial
Durada: 36 hores
Dates i horaris: del 19 d'abril al 26 de maig de
2021, 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 10 d'abril de 2021.
Preu i terminis:

•

Matrícula: 850 euros.

•

Matrícula reduïda si es matriculen
tres traballadors d'una mateixa
empresa: 750 euros.

MATRICULA’T JA!

Benvinguts a UIBTalent
La UIB és entre les cinc primeres universitats
d’Espanya en innovació i desenvolupament
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a
més, podem presumir de ser al top ten mundial
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit
primeres universitats en qualitat i innovació
docent.
La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com
també la gestió de cursos adreçats a estudiants
i graduats universitaris, cursos de formació a la
carta per a empreses, cursets d’especialització,
seminaris, etc.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris
modulars i flexibles, per facilitar-hi
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb
les responsabilitats professionals o personals i
amb unes metodologies que apliquen la teoria a
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

A UIBTalent apostam per:
•

Una formació continuada,
d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

•

Les darreres innovacions i novetats dels
diferents àmbits de coneixement.

•

Estudis que combinen la formació
acadèmica i l’experiència laboral i
professional.

•

La possibilitat d’aprendre i aprofundir en
un dels múltiples camps que abasten els
nostres estudis.

•

Cursos que ens ajuden a especialitzarnos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

Més de 1.700 cursos realitzats.
Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i
més de 20 països del món.
Al voltant de 900 docents i professionals
col·laboren amb nosaltres cada any.

Un Campus ple
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació
professional del DOIP
Assesorament gratuït
• CampusEsport Preus
especials a les nostres
instal·lacions esportives
• Club d’emprendedors de
la UIB Assessorament per a
emprenedors
• Biblioteca Accés a totes
les nostres biblioteques i
biblioteca digital
• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives
Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants
Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 25 96 96
uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

