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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

Més informació del curs i opinions dels exalumnes al web:

http://projectmanagement.uib.es

Oferta complementària de cursos sobre direcció de projectes

Podeu consultar la llista de cursos d’especialització en 
direcció de projectes al web: http://projectmanagement.uib.es

Seguiu-nos a Twitter: @PM_UIB

i a Facebook: http://www.facebook.com/ProjectManagementUIB

i afegiu-vos al grup del curs a LinkedIn.

PROJECT MANAGEMENT UIB

Informació i matrícula

UIBTalent
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7.5 (Edifici Instal·lacions Esportives, Campus UIB). 
07122 Palma
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. 07012 Palma

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

Coneix algunes de les facilitats que t’ofereixen la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears



Directora del curs

Coordinador del 
curs

Nombre de places

Modalitat
Durada

Dates i horaris

Lloc de realització

Termini de matrí-
cula
Preu i terminis

Antònia Mas Pichaco. Professora titular d’universitat de 
la UIB.
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Professor contractat 
doctor de la UIB.

Mínim: 15, màxim: 25

Presencial
30 ECTS (154 hores presencials)

Del 20 d’octubre de 2017 al 12 d’abril de 2018. 
Els dimecres i divendres de 18 a 21 hores i
un dissabte al mes de 9.30 a 13.30 hores.

Dimecres i divendres: Campus Universitari, Palma.
Dissabte: Edifici Sa Riera, Palma.

Fins al 16 d’octubre de 2017

Matrícula: 2.350 euros.
Possibilitat de pagar en dos terminis: 1.350 euros en el 
moment de formalitzar la matrícula i 1.000 euros el mes 
de desembre.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de 
no admissió o anul·lació del curs.

Consulta’ns si aquest curs és bonificable totalment o 
parcialment per la Fundación Estatal para el Empleo.

És un curs de 160 hores presencials destinat a proporcionar una formació específica i exhaustiva 
en el camp de la direcció de projectes. El contingut del curs cobreix totes les àrees de gestió d’un 
projecte contemplades a la Guia del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), un 
dels estàndards més utilitzats internacionalment en aquesta disciplina.

És un curs pràctic per un doble motiu. D’una banda, perquè una vegada introduïts els conceptes 
teòrics, se’n mostra l’aplicació a un cas pràctic comú, que es va treballant durant les diferents 
sessions presencials. D’altra banda, perquè l’alumne ha de gestionar un projecte de lliure 
elecció, en què ha de posar en pràctica els coneixements adquirits. Aquest projecte individual es 
va realitzant de manera incremental en diferents etapes i és supervisat de manera continuada 
durant les sessions de seguiment. En aquestes sessions els alumnes presenten els resultats 
parcials assolits fins al moment i es produeix una interacció constant amb el professor i amb 
la resta de companys per tal de resoldre els possibles dubtes i aportar suggeriments de millora.

El contingut del curs es complementa, en primer lloc, amb un conjunt de seminaris i tallers que 
cobreixen aspectes tangencials a la gestió de projectes i, en segon lloc, amb els casos d’èxit, 
que són sessions en què empreses i institucions, de diferents tipus i sectors, presenten de 
quina manera duen a terme la gestió dels seus projectes. Durant el curs l’alumne també aprèn 
a emprar diferents eines de suport a la gestió d’un projecte, per anar creant les diferents vistes 
que resulten de gran utilitat a un cap de projectes.

El perfil professional capacitat per poder realitzar actuacions en totes les àrees de gestió d’un 
projecte, s’anomena director de projectes (Project Manager). Aquesta és una figura cada vegada 
més demandada al mercat laboral, i els seus coneixements són clau en l’èxit d’un projecte. 
Aquest curs pretén capacitar l’alumne per poder superar l’examen que atorga la certificació 
professional PMP® (Project Management Professional).

En què consisteix?

José Bautista Barato Arroyo. Director a PMPeople.
Joan Barceló Perelló. IT Architecture & Development Manager a Barceló Viajes - B the travel brand.
Bartomeu Cabot Pärnänen. Service Manager a Meliá Hotels International.
Antonio Díaz Díaz. Managing Director a The Last Mile.
Bartomeu Fluxà Cabrer. Responsable PMO i SSII a Brújula.
José María Gilabert Flor. Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.
Jaime Izquierdo Pereira. Soci gerent a West Lemorann SL.
Antònia Mas Pichaco. Professora titular d’universitat de la UIB.
Bartolomé Mayol Genovart. Director general de MUSAAT.
Mila Melero Ballester. Educadora i consultora en tècniques de comunicació.
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Professor contractat doctor de la UIB.
David Moret Oliver. Technical Director a ICAZAR Proyectos.
Pau Servera Salas. Teocé Consultors.
José Alberto Terrasa Borrego. Chief Product Officer a QuoNext Turismo.
Gema Torrens Espinosa. Psicòloga, formadora i professora associada de la UIB.

Estructura

El curs està adreçat a qualsevol professional que vulgui adquirir coneixements, competències 
i habilitats en el camp de la gestió de projectes, independentment del sector laboral en el qual 
es troba desenvolupant la seva tasca i del tipus d’empresa, ja sigui privada, organisme públic o 
fundació. El curs pot ser de l’interès de professionals de qualsevol branca de coneixement: Arts i 
Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura.

Aquest curs vol donar resposta tant a la demanda de reciclatge dels professionals com a la 
necessitat d’ampliar els coneixements dels recents titulats en temes de direcció de projectes, 
ja que tradicionalment aquests tipus de continguts no s’han anat impartint a les titulacions 
universitàries. 

A qui s’adreça?

Titulació

Opinions dels exalumnes

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 temporal del projecte
Mòdul 6. La gestió del recursos humans del projecte
Mòdul 7. La gestió de les comunicacions del projecte
Mòdul 8. La gestió dels costs del projecte
Mòdul 9. La gestió de les adquisicions del projecte
Mòdul 10. La gestió dels riscs 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

Professorat

Dades específiques

“Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi 
de la UIB (30 ECTS)”. Per a alumnes amb titulació universitària reglada.

“Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de 
la UIB (30 ECTS)”. Per a alumnes amb accés a la Universitat.

“Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 
ECTS)”. Per a alumnes sense accés a la Universitat.

“Llegué al postgrado desde el ámbito de las finanzas, y una vez finalizado puedo decir que 
ha aportado dos elementos fundamentales en mi desarrollo profesional: por una parte, los 
conocimientos reales y prácticos en planificación y gestión, ya que el equipo docente está 
formado por profesionales que han compartido su know-how en el aula. Por otra parte, me ha 
permitido acceder a un nuevo entorno laboral: el análisis financiero de proyectos, en el que 
estoy trabajando gracias a la especialización. Sin duda, el curso ha superado con creces mis 
expectativas iniciales.” Josefina López

“El mundo actual en el cual vivimos hace que cada vez sea más necesario hacer más con 
menos, la limitación de recursos hace que los profesionales de hoy en día tengan que manejar 
muchas variables al mismo tiempo sea cual sea el sector en el cual trabajen. El curso me ha 
aportado una serie de conocimientos que aseguran y garantizan que cualquier proyecto que 
lleve a cabo cuente con la seguridad de una buena gestión.” Eva Pomar

“El posgrado me permitió agregar a mi experiencia en Gestión de Proyectos el cuerpo de 
conocimiento que aporta PMBOK, mostrado por profesionales con contrastada experiencia 
en cada una de las áreas de conocimiento. Su formato me pareció idóneo: combinando 
sesiones presenciales con la realización a lo largo del curso de un caso práctico y fomentando 
el networking, tanto entre los alumnos como con los docentes. Finalmente, fue el espaldarazo 
que necesitaba tanto en conocimientos como motivación para conseguir la certificación PMP.” 
Xisco Massanet

“El Postgrau és la base perfecta per a tots els professionals de qualsevol perfil (des d’informàtic 
a biòleg) amb aspiracions a dirigir projectes. Tal i com està organitzat, permet adquirir els 
conceptes i aprendre a manejar les eines necessàries per a enfrontar-se a la gestió, tant de 
l’equip humà com dels recursos materials a l’abast, per intentar assolir l’èxit. El cas pràctic 
permet consolidar tots aquests coneixements i adonar-se de l’aplicabilitat directa del que s’ha 
vist en les classes teòriques. Finalment, un professorat de gran qualitat i sempre disposat a 
orientar a l’alumne, juntament amb uns companys de classe grans professionals en cada un 
dels seus sectors, fan d’aquest curs una fantàstica experiència.” Maria Vidal


