Fundació Universitat-Empresa
de les Illes Balears
Des de 1996 la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa per fomentar,
promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l’educació i
a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a
millorar la societat en què es troba la Fundació.
Serveis de la FUEIB:

Docència

Biblioteques: tindràs al teu abast un gran fons
bibliogràfic repartit a les set biblioteques del
campus o a la biblioteca de cada seu. Coneix-les!

Tutories: a més de les tutories de cada
assignatura, durant els estudis comptaràs amb
l’assessorament d’un tutor. Resol els
teus dubtes!

Esports: fomentam una vida saludable al
campus. Practica una gran diversitat d’esports
a les instal·lacions esportives!

Pràctiques: per preparar-te per al món laboral,
tindràs l’oportunitat de fer pràctiques externes.
Aprofita-les!

I molt més...

Campus Extens, la teva UIB virtual: és un
servei d’ensenyament flexible i a distància que
incorpora l’ús de la telemàtica a l’ensenyament
universitari. Connecta amb les noves tecnologies!
Borsa de treball: comptam amb un
Departament
d’Orientació
i
Inserció
Professional reconegut que t’ajuda a incorporarte al món laboral. Apunta-t’hi!
Idiomes: aprèn llengües modernes i acredita el
teu nivell. Forma’t!
Instal·lacions
Aules d’informàtica i Wi-Fi: disposam de 21
sales d’ordinadors i, a més, t’oferim Wi-Fi de
franc al campus i a les seus. Connecta’t!
Residència: si necessites allotjament, aprofita
la Residència Universitària que tens al campus.
Viu el millor ambient universitari!

Cultura: podràs gaudir d’una àmplia oferta
cultural. Viu-la!
Atenció personalitzada: t’ajudam a resoldre
tots els dubtes que et vagin sorgint des del
primer dia. Informa-te’n!
Beques i premis: tens a l’abast bases de dades
amb les convocatòries vigents sobre tot tipus
de beques i premis. Consulta-les!
Xarxes socials: segueix la vida universitària
mitjançant les xarxes. Segueix-nos!
A més, al campus hi trobaràs:
• Suport a les persones amb
		 necessitats especials.
• Servei mèdic i de farmàcia.
• Llibreria.
• Servei de reprografia.
• Servei de restauració i cafeteries.
• Entitats bancàries.

- Departament de Formació: gestiona l’oferta d’estudis propis i formació continuada de
la Universitat de les Illes Balears. Actualment ofereix més de cinquanta cursos de diferents
àmbits, per especialitzar i preparar els universitaris i professionals del nostre entorn.
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- Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP): ofereix pràctiques
extracurriculars remunerades en empreses/entitats, orientació professional, Fòrum de
l’Ocupació, ofertes de feina mitjançant l’agència de col·locació.
- Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI): té com a missió
dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària, les empreses i altres
agents socioeconòmics per a l’aprofitament del coneixement i els resultats de recerca de la
UIB: protecció dels resultats d’investigació de la UIB / creació i assessorament pel que fa a
les empreses derivades (spin-off) universitàries.
- Departament de Projectes: se n’encarrega de la gestió i desenvolupament de projectes
de transferència de coneixement i innovació de la Universitat cap a les empreses, institucions
públiques i privades, graduats universitaris i altres grups d’interès, en tots els àmbits de
treball de la Universitat, amb finançament europeu, nacional i regional.
- 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, sense oportunitat de fer viable la seva idea per manca de formació o de suport.
- Instal·lacions Esportives: més conegudes com a CampusEsport, ofereixen tot tipus
d’espais esportius per llogar i infinitat d’activitats per gaudir de l’esport com a usuari puntual
o com a soci. També ofereixen escoles esportives i campus per a nins de totes les edats, i
cursos i competicions de tota mena per a adults.
- Residència d’Estudiants: situada a l’edifici Bartomeu Rosselló-Pòrcel del campus
universitari, té com a objectiu oferir el servei d’allotjament i manutenció als estudiants de la
UIB, a altres membres de la comunitat universitària i a tots els que tinguin alguna vinculació
amb la Universitat.
- UIBCongrés: dóna suport en l’organització de congressos i altres esdeveniments
acadèmics i científics. Servei integral: gestió econòmica, secretaria científica i tècnica, web,
difusió, logística, material, etc.

Associacions d’estudiants: podràs participar
en la gestió de la Universitat. Associa’t!

fue.formaciopostgrau@uib.es
Tel.: 971 25 96 96
http://www.fueib.org/curs/projectesedificacio

EXPERT
UNIVERSITARI

En què consisteix?
Cada vegada són més els sectors que utilitzen el terme “Projecte” quan han d’emprendre un conjunt
d’activitats per generar un nou producte o oferir un nou servei i el sector de la construcció no n’és una
excepció. Els enginyers en edificació, arquitectes, arquitectes tècnics ocupen, en moltes ocasions, el rol de
Director del projecte.
Per dirigir i gestionar eficientment un projecte, a més de tenir els coneixements tècnics propis de l’àrea on
es desenvolupa la feina, també és necessari comprendre l’entorn del projecte, el context cultural, social,
polític i econòmic. Són necessaris coneixements sobre les normes i regulacions, matèries de suport,
aspectes tècnics, de comercialització, de logística, de personal, el que s’anomena el Know how de cada
professió. Però el que també es necessita, és un coneixement específic i propi del camp de la gestió de
projectes, un camp que abasta múltiples àrees de gestió, algunes de les quals es citen a continuació:

•
•
•
•
•

Temporal, per poder establir i controlar el cronograma del projecte.
De recursos humans, per poder decidir els perfils necessaris per realitzar cada tasca i cercar les
persones que més s’adaptin a cada perfil.
De comunicació, per poder gestionar les relacions no únicament de l’equip intern del projecte, sinó
també amb el client i els proveïdors.
Econòmica, per poder definir el pressupost del projecte i realitzar el control financer durant tota
l’execució.
De riscs, per poder identificar les possibles causes que puguin afectar el desenvolupament previst de
projecte i desviar-lo d’algun dels seus objectius, així com establir el pla de reacció enfront d’aquestes
incidències.

Quins són els objectius del curs?
L’objectiu principal del curs és millorar les
capacitats i les habilitats dels professionals als quals
s’adreça, per tal d’ampliar l’horitzó professional
dels assistents que els permeti integrar-se en nous
projectes i obtenir un reconeixement professional a
través de determinades titulacions i acreditacions.
Més concretament, el contingut del curs està
orientat a:

•
•

•

Proporcionar una formació específica i
exhaustiva en el camp de la direcció de
projectes d’edificació.
Donar a conèixer un dels estàndards més
utilitzats a nivell internacional en el camp de

la gestió de projectes, el PMBOK® (Project
Management Body of Knowledge) del PMI®
(Project Management Institute).
Capacitar l’alumne per poder superar l’examen
que atorga la certificació professional PMP®
(Project Management Professional) del PMI®.
Acreditar que els alumnes han rebut una
formació en gestió de projectes superior a
35 hores, requisit indispensable per poder
obtenir l’esmentada titulació. Aquesta
certificació professional està cada vegada
més demandada i valorada en el sector de la
construcció.

Estructura
Mòdul 1. La gestió de projectes. Conceptes bàsics
Mòdul 2. La gestió dels interessats en el 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 dels 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. Cas pràctic

Dades específiques
Directora del curs
Coordinador del curs
Nombre de places
Modalitat
Durada
Dates i horaris

Antònia Mas Pichaco. Professora titular de la UIB
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Professor ajudant doctor de la
UIB
Mínim: 20, màxim: 30
Presencial
20 ECTS (120 hores presencials)
Del 22 de gener al 21 de maig de 2016, divendres de 16 a 20 hores
i dissabtes de 9:30 a 13:30 hores

Lloc de realització

Fundació Aedificat (Centre d’Estudis del Col·legi d’Aparelladors de
Mallorca). C/Francesc Vallduví, 1, Polígon Can Valero, Palma.

Termini de matrícula
Preu i terminis

Fins el 15 de gener de 2016
1.650 euros pels col·legiats del COAATIEMCA o de les entitats
col·laboradores associades. 1.950 euros per a la resta d’alumnes.
El COAATIEMCA financia aquest curs, oferint als col·legiats la
possibilitat de pagar-lo en mensualitats (3 o 6 mesos) sense cap
interès.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no
admissió o no realització del curs
Per als treballadors en actiu el curs pot ser bonificable totalment
o parcialment a través del sistema de bonificació de la Seguretat
Social. Demanau-ne més informació.

Professorat
José Bautista Barato Arroyo. Consultor independent.
Joan Barceló Perelló. SM2 Baleares.
Tomeu Cabot Pärnänen. Idiso Hotel Distribution.
Tomeu Fluxà Cabrer. Brújula
Jaime Izquierdo Pereira. NewMahwah.
Antònia Mas Pichaco. UIB.
Bartolomé Mayol Genovart. COAATIEMCA.
Antoni Lluís Mesquida Calafat. UIB.
David Moret Oliver. ICAZAR Proyectos.
Guillermo Tortella Rullán. Melchor Mascaró.
Expertos del sector de la Edificación

PROJECT MANAGEMENT UIB
Titulació
“Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació. Títol propi de la UIB (20 ECTS)”
Les persones sense titulació universitària obtindran un certificat d’aprofitament.

Més informació del curs i opinions dels ex-alumnes al web:
http://projectmanagement.uib.es

Oferta complementària de tallers en Project Management
Quines competències adquiriràs?

A qui s’adreça?
El curs s’adreça a qualsevol professional del sector de l’edificació que vulgui adquirir competències i
habilitats en el camp de la direcció de projectes, independentment del tipus d’empresa en el qual es trobi
desenvolupant la seva tasca, ja sigui privada, organisme públic o fundació. Al curs també hi podran assistir
professionals d’altres sectors, però tendran prioritat els col·legiats del COAATIEMCA o de les entitats
col·laboradores associades.

Avaluació
La qualificació final del curs s’obtindrà a partir de:
• La memòria del projecte.
• La presentació i defensa del projecte davant un tribunal.
• La participació durant les classes, les aportacions personals de cada alumne.

Podeu consultar la llista de cursos curts d’especialització en
direcció de projectes al web:

Competències bàsiques:

Competències específiques:

Aplicar els coneixements adquirits als projectes del
propi sector professional.

Planificar, executar i dirigir projectes en tots els
àmbits, liderant la posada en marxa i millora
continua, i valorant l’impacte econòmic i social.

Seguiu-nos a Twitter: @PM_UIB

Comprendre la importància de la negociació, els
hàbits de feina efectius i productius, el lideratge i
les habilitats de comunicació, tant oral com escrita,
en tots els entorns, en diferents àmbits d’actuació i
a tots els nivells.

i afegiu-vos al grup del curs a LinkedIn.

Analitzar el projecte i cercar una solució integrant tots
els aspectes a considerar.
Comunicar els resultats del projecte a públics
especialitzats i no especialitzats d’una manera clara
i sense ambigüitats.
Aprendre i millorar contínuament en el camp de la
gestió de projectes.

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

