
 

    

TÈCNIQUES I 

INSTRUMENTS PER A LA 

GESTIÓ DE PROJECTES 

 
Què és un projecte? Quina preparació requereix portar un projecte? Tots els projectes es 
gestionen de la mateixa manera? És probable que si t'has matriculat a aquest curs t'hagis 
formulat preguntes com aquestes. I, és clar, abans d'iniciar un curs les incerteses són moltes: 
Què hi trobaré? Què m'aportarà? Sóc una candidata o un candidat adequat a fer aquest 
curs? En aquest curs es donaran a conèixer les directrius bàsiques d'una gestió eficient, així 
com ara els principals procediments que caracteritzen la direcció d'un projecte.  

Objectius: 

En acabar el curs, hauràs adquirit recursos que t’ajudaran a: 

- Valorar la viabilitat d’emprendre un projecte 
- Delimitar i planificar un projecte 
- Fer servir eines que faciliten tant un desenvolupament eficient com un seguiment 

adequat del projecte 
- Preveure riscos i accions de contingència 
- Dirigir l'equip de persones implicades en el projecte 
- Tancar el projecte adequadament 
 

Programa: 

 

Per tal d'assolir aquests objectius, el curs seguirà el temari que pots veure a continuació: 

 

MÒDUL 1: 

 Introducció a la gestió de projectes: 

 Concepte, tipus de projectes i principis bàsics 

 La viabilitat i l'acceptació del projecte 

 Fer de cap de projecte: tasques corresponents a cada etapa i responsabilitat global  

 

 

 



 

MÒDUL 2: 

 La definició del projecte:  

 L'anàlisi de necessitats 

 L'objectiu principal del projecte i objectius secundaris 

 Producte final, resultats i criteris d'èxit 

 Limitacions i possibilitats de partida 

 Implicacions necessàries i intervinents 

 

MÒDUL 3: 

 La descripció del projecte I) - Identificació i organització dels recursos (la 

preplanificació): 

 La descomposició del projecte en activitats i tasques 

 Identificació de les persones necessàries i assignació de responsabilitats 

 Identificació dels recursos necessaris i càlcul de costos bàsics  

 

MÒDUL 4: 

 La descripció del projecte II) - La planificació temporal i financera del projecte: 

 La planificació de les activitats i la seva representació gràfica  

 Identificació de sobrants de temps i punts crítics 

 El cronograma i el pressupost 

 Altres aspectes a tenir en compte 

 

MÒDUL 5: 

 L'execució del projecte i el tancament: 

 Eines per al desenvolupament del projecte  

 La formació i la gestió d'un equip de projecte  

 El tancament del projecte 

 

Metodologia: 

- Metodologia en línia: pdf, fòrum, correu electrònic, ... 

- Tutorització i atenció personalitzada. 

- Avaluació continuada mitjançant les activitats periòdiques i final. 

 

 

 

 

 



 

Formador/a: Pau Farràs Ribas. És llicenciada en Geografia i Història, en l'especialitat 

d'Antropologia cultural, per la Universitat de Barcelona, i postgraduada en Formació 

psicosocial, per l’IdEC de la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat desenvolupant 

projectes per a empreses com ara Codi-7 o la consultora Epise, i acompanyant altres 

professionals en el desenvolupament de projectes institucionals o propis. Al llarg de la seva 

trajectòria professional, ha centrat el seu interès en el funcionament i les interaccions dels 

grups de treball, d’aprenentatge i familiars. Forma part de l'equip de recerca sobre la gènesi 

de les relacions grupals, liderat per Josep Mª Recasens del Centre Pi i Molist de Barcelona. 

Actualment coordina el projecte Nodre, diàleg i desenvolupament organitzacional. 

 

Destinataris/àries: professionals de l'àmbit socioeducatiu (educadors/es socials, 

treballadors/es socials, pedagogs/gues, professors/es, ...), estudiants i qualsevol persona 

interessada en el tema. 

 

Dates: 

Activitat amb inscripció oberta.  

 

Idioma: català/ castellà (a escollir pel/la alumne/a) 

 

Condicions: 

Durada: 100 hores. Un cop matriculat/da es disposarà d'un termini de 6 mesos per 

finalitzar-lo; passat aquest temps caldrà renovar la inscripció, en aquest cas amb un 

descompte sobre el preu original. 

Preu: 210€ (180€ per a estudiants, persones en situació d'atur i/o associats/ades de TISOC, 

prèvia acreditació de la situació). 

Forma de pagament: ingrés o transferència bancària en el compte indicat. 

Certificació: certificat de realització i aprofitament de Serveis Formatius L'Om. 

 

 


