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En un món globalitzat les noves professions 
estan a l’alça. Diàriament es constata 
la necessitat de perfils preparats i amb 
competències transversals, que puguin prendre 
decisions relacionades amb la direcció de 
projectes.

Aquest postgrau pretén oferir una formació 
especialitzada i detallada en el camp de la 
direcció de projectes, un àmbit a on hi ha més 
ofertes laborals que capacitació professional per 
cobrir-les. Al llarg de el curs l’alumnat es 
formarà per oferir solucions als problemes que 
sorgeixen en el desenvolupament de projectes 
innovadors, tenir capacitat de direcció i 
lideratge i garantir l’èxit final de el projecte.

A més, aquest curs dona a conèixer un dels 
estàndards internacionals més importants en 
aquest camp: el Project Management Body of 
Knowledge 
(PMBOK®). Així, l’alumnat es capacitarà en 
planificació, gestió econòmica, gestió d’equips i 
de comunicacions i en avaluació de riscos; 
formacions que en el seu conjunt contribueixen 
per catapultar el perfil professional. Inscriu-te, 
aprofita aquesta oportunitat!

En què consisteix?
El Curs d’Especialista Universitari en Direcció 
de Projectes (Project Management) és un títol 
propi de postgrau de la UIB, de 30 crèdits 
europeus (ECTS), que ofereix una formació 
específica i exhaustiva en el camp de la direcció 
de projectes.
El contingut del curs està adaptat de la darrera 
Guia del PMBOK® (Project Management Body 
of Knowledge), un dels estàndards més utilitzats, 
tant en l’àmbit nacional com internacional, en el 
camp de la gestió de projectes.
El perfil professional capaç de fer actuacions en 
totes les àrees de gestió d’un projecte és el cap 
de projecte (project manager). Aquesta figura és 
de cada vegada més demandada en múltiples 
sectors del món laboral i els seus coneixements 
són clau perquè un projecte tingui èxit.
El cap de projecte ha d’estar preparat per 
aportar solucions als problemes que puguin 
sorgir i per gestionar les possibles desviacions. 
Ha de ser el professional que integri, coordini i 
condueixi tots el participants envers l’objectiu 
comú: l’èxit del projecte.

A qui va adreçat?
El curs està dirigit a qualsevol professional 
que vulgui orientar la seva carrera professional 
envers la gestió de projectes. Que vulgui 
adquirir coneixements, competències i 
habilitats en el camp de la gestió de projectes, 
independentment del sector laboral en què 
desenvolupi la seva tasca i del tipus de 
companyia en què treballi, ja sigui una empresa 
privada, un organisme públic o una fundació. 
El curs està especialment dissenyat per a 
persones que desitgin professionalitzar la 
gestió de projectes, independentment de 
la metodologia de feina que segueixi cada 
organització.
Pot interessar a professionals de qualsevol 
branca de coneixement: Arts i Humanitats, 
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i 
Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.



Objetius
L’objectiu principal del curs és millorar les 
capacitats i habilitats dels professionals als 
quals s’adreça. Preparar els assistents perquè 
ampliïn el seu horitzó professional i s’integrin 
en projectes nous i afrontin reptes nous. En 
definitiva, podríem dir que consisteix a potenciar 
la professionalització de la gestió de projectes.
L’alumne rebrà formació en diferents àrees de 
gestió, algunes de les quals són:

• Gestió temporal del projecte. Per poder
establir i controlar el cronograma del
projecte. Per identificar-ne les fites i els
punts crítics.

• Gestió econòmica. Per poder definir el
pressupost del projecte i fer-ne el control
financer durant l’execució.

• Gestió d’equips de treball. Per poder decidir
els perfils necessaris per realitzar cada tasca
i cercar les persones que encaixin més bé
en cada perfil. Per gestionar els conflictes
que puguin sorgir, negociar amb les parts
interessades i prendre decisions complicades
en situacions de pressió.

• Gestió de les comunicacions. Per poder
establir i gestionar les relacions amb tots
els interessats en el projecte: equip intern,
client, proveïdors, entre molts altres.

• Gestió dels riscos. Per poder identificar i
amortir els factors que puguin alterar el
desenvolupament previst del projecte. Per
resoldre les incidències i solucionar les
desviacions d’algun dels objectius: abast,
terminis, cost i qualitat. Per gestionar la
incertesa en certs tipus de projectes.

El curs capacita l’alumne per superar l’examen 
que atorga la certificació professional PMP® 
(Project Management Professional) del PMI® 
(Project Management Institute).

Per què cal triar aquest postgrau?

La demanda de professionals especialitzats 
en la direcció de projectes ha augmentat 
notablement els darrers anys. Els serveis 
d’aquests professionals són requerits per molts 
de sectors. A més, posseir la certificació PMP® 
es tradueix en un increment important del sou. 
Segons el Project Management Salary Survey 
Eleventh Edition (2020) del PMI®, a Espanya, un 
professional certificat PMP® guanya un 14 per 
cent més de mitjana que un que no posseeix 
la certificació, mentre que, de mitjana al món, 
aquest increment és d’un 22 per cent.

Les empreses del nostre entorn coneixen 
la qualitat del curs, valoren la formació i 
l’especialització en direcció de projectes, i 
ens demanen alumnes que hagin fet aquesta 
formació. Hi ha més demanda de caps de 
projecte ben formats que oferta. A la UIB, 
mantenim una bossa d’especialistes que integra 
tots els nostres exalumnes, als quals els fem 
arribar les ofertes de feina que ens envien les 
empreses.

Equip docent
El claustre de professors del curs està format per 
professionals que tenen molts anys d’experiència 
en la gestió de projectes. Exerceixen de directors 
de projecte, de programes, de dossiers o de 
gerents, fins i tot de directors de la seva pròpia 
companyia. També n’hi ha que són especialistes 
en àrees de gestió, tècniques o eines 
específiques. I també n’hi ha que són docents 
d’estudis de grau o de màster.

Vegeu la llista completa de professorat al web 
del curs.



Opinions d’exalumnes  

Carlos Bibiloni, Responsable financer.
«Em vaig apuntar el curs d’Especialista Universitari en Direcció de Projectes amb l’esperança d’adquirir 
coneixements en àrees que s’escapaven de la meva formació i dedicació habitual, l’econòmica, donada 
la reorientació laboral cap a projectes que he viscut actualment. He de confessar que he assolit l’objec-
tiu amb èxit. Els curs ofereix una visió transversal, facilita eines pràctiques de feina, permet compartir 
coneixements amb alumnes experts en matèries que tu no domines (després de quasi sis mesos, el grup 
classe es converteix en una gran família) i, sobretot, aprens d’uns professors de garantia, donada la seva 
experiència laboral.
Haver realitzat el curs m’ha permès de superar part de la inseguretat pròpia d’un principiant en direcció 
de projectes. He guanyat confiança. Puc dir que ja aplic els coneixements adquirits diàriament».

Juan Pablo Nieto Muñoz, PMO Manager.
«Sense cap dubte, l’Especialista Universitari en Direcció de Projectes de la UIB és un curs imprescindible 
per a totes aquelles persones que tinguin intenció de treballar en un equip de projecte. Podràs introduir-te 
o especialitzar-te en aquesta àrea de coneixement segons les teves necessitats. El resultat: coneixement i
habilitats per a la direcció de projectes, i, en general, per a la vida mateixa».

Laura Montenegro, Analista.
«El postgrau m’ha ajudat molt a tenir les destreses necessàries per gestionar projectes des del comença-
ment, passant per l’organització d’un equip humà amb diversitat de rols, fins a la posada en marxa i al 
tancament. També m’ha ajudat a entendre que un projecte no sempre ha de ser “tècnic”. Gràcies a la di-
versitat professional dels meus companys, vaig poder captar coneixements d’altres àrees. Un dels mòduls 
imprescindibles per tenir garanties d’èxit és el de la gestió de riscos. És aquí quan tens la capacitat d’obrir 
la ment i ja no atacar els riscos quan apareixen, sinó poder preveure’ls i atacar-los molt abans que sorgei-
xin. Professionalment, puc dir en primera persona que he valorat molt positivament l’obtenció d’aquests 
coneixements i, en particular, el meu dia a dia també se n’ha beneficiat molt, ja que ara tinc en compte 
factors que abans podien passar-me per alt».

Pla d’estudis
Mòdul 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics
Mòdul 2. La gestió dels interessats del projecte
Mòdul 3. La gestió de la integració del projecte
Mòdul 4. La gestió de l’abast del projecte
Mòdul 5. La gestió del cronograma del projecte
Mòdul 6. La gestió dels recursos humans del projecte
Mòdul 7. La gestió de les comunicacions del projecte
Mòdul 8. La gestió dels costos del projecte
Mòdul 9. La gestió de les adquisicions del projecte
Mòdul 10. La gestió dels riscos del projecte
Mòdul 11. La gestió de la qualitat del projecte
Mòdul 12. El seguiment i el tancament del projecte
Mòdul 13. Eines de gestió de projectes
Mòdul 14. Seminaris i tallers
Mòdul 15. Seguiment del projecte individual
Mòdul 16. La certificació PMP® del PMI®

Metodologia

La modalitat semipresencial ofereix una metodologia 
flexible, adaptada a les necessitats de l'alumne, 
potenciant el networking amb ponents i participants 
d'alt nivell.

L'alumne podrà seguir en contacte amb els ponents i 
companys a través d'una completa Aula Digital, 
disponible 24/7. En qualsevol moment podrà accedir 
als recursos didàctics per complementar 
l'aprenentatge.

Durant tot el curs l'alumne triarà el seu propi projecte 
individual, ja sigui real o hipotètic, i realitzarà la gestió 
d’aquest projecte. Seguint el principi Learning by 
doing, l'alumne aplicarà les bones pràctiques de gestió 
de projectes apreses a les classes, tallers i 
masterclasses. 

L'alumne serà conscient el progrés del seu 
aprenentatge a partir del feedback sobre els resultats 
obtinguts fins a la data.



Dades específiques

Direcció
Antònia Mas Pichaco, doctora en Informàtica, 
professora titular d’universitat a la UIB. La seva 
activitat docent està centrada en l’àmbit de la 
Gestió de Projectes i la Qualitat del Software. 
Investigadora principal del grup MiProSoft 
(Millora i Innovació en Projectes de Software)

Coordinació: 
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Doctor en 
Informàtica. Professor Contractat Doctor en 
la UIB. Docent  en assignatures relacionades 
amb la Gestió de Projectes i l’Enginyeria del 
Software Investigador en els mètodes àgils de 
gestió de projectes i la millora dels processos de 
desenvolupament de software.

Nombre de places: Mínim 15, màxim 25

Modalitat: Semipresencial

Durada: 30 ECTS (147 hores presencials)

Dates i horari: del 20 d'octubre de 2021 al 27 
d'abril de 2022, els dimecres i divendres de 18 a 
21 hores i un dissabte al mes de 9.30 a 13.30 
hores.

Lloc de realització: Campus de la UIB

Preu de matricula: 2.550€. 

El pagament de la matrícula es pot fraccionar en 
dos terminis: 1.550 euros en el moment de 
formalitzar la matrícula i la resta, el mes de 
desembre.

Matrícula reduïda per a matrícules 
formalitzades abans

del 31 d’agot de 2020: 2.350€

Termini de matrícula: fins al 10 d'octubre de 
2021

La direcció del curs es reserva el dret d’anul•lar-
lo en cas de que no s’arribi al nombre mínim 
d’alumnes per a que es pugui impartir.
Es retornarà l’import de la matrícula en cas de 
no admissió de l’alumne o anul•lació del curs.

Aquest curs pot ser bonificable totalment o 
parcialment per la Fundació Estatal per a la 
Formació en l'Ocupació. Consulta'ns si desitges 
obtenir més informació sobre aquest tema.

Matrícula

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

www.fueib.org/curs/dirpro

Més informació

Opinions dels exalumnes i oferta complementària 
de cursos sobre direcció de projectes al web:

projectmanagement.uib.es

Seguiu-nos a: 

MATRICULA’T JA!

@ProjectManagUIB 

ProjectManagementUIB 

Grup del curs a LinkedIn 

projectmanagementuib

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/dirpro
https://twitter.com/ProjectManagUIB
https://www.facebook.com/ProjectManagementUIB
https://www.linkedin.com/groups/3409416/
https://www.instagram.com/projectmanagementuib/


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.

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 especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció
professional o a millorar la nostra
pràctica professional actual.

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.

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

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


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

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent



