
 

 

 

CURS 

Direcció de projectes 

 

Data i hora: Dimarts 8 de novembre de 2022, de 9 a 14 i de 15 a 18 h. Total 8h de curs.  

Lloc: Sala de formació del CETIM, Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa. 

Professor: Xavier de Rocafiguera. Enginyer Industrial a l'ETSEIB. Ha realitzat un Programa de 

Direcció General a l'IESE, PDG96, programa de Comunicació Integral al Institut Superior de 

Màrqueting, va cursar el Màster de "Direcció Integrada de Projectes" per l'ETSEIB i és Tècnic 

Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Actualment Director de producció a GPO 

Ingeniería y Arquitectura SLU, Administrador Únic de Industrias Selectas SL i gestor de varis 

patrimonis agrícoles. 

Inscripció: Al web www.cetim.cat o bé a l’a/e formacio@cetim.cat.  

Preu: 250,00 € per a les persones col·legiades amb RC del Col·legi, 290,00 € per a les 

persones col·legiades i 360,00 € per a les persones no col·legiades. El preu del curs inclou el 

dinar. 

Dirigit a: 

Dirigit a professionals de l'enginyeria que han de dirigir o controlar projectes constructius.  

Objectius: 

L'objectiu del curs és establir i sistematitzar tècniques en el qual s'ha de moure un director 

de projectes i, molt especialment, les característiques personals i professionals que haurà 

de posar en joc per assegurar l'èxit en els projectes que se li encomanin. 

Programa: 

1. Introducció 

Definició de projecte. Cicle de vida. Composició d’un projecte. Organitzacions que 

intervenen. Agents que intervenen. Tipus de projectes. Entorn normatiu. Diagrama De 

responsabilitats 

2. Metodologia 

Composició d’un projecte. Variables que intervenen en la metodologia. Fases d’un 

encàrrec. Exemples. 

3. Planificació 

Història. PERT, ROY, GANT. Optimització. 

4. Estudi del risc 

Definició de risc. Objectiu i finalitat de l’anàlisi. Gestió del risc. Resposta al risc 
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5. Compres i contractació 

Exercici pràctic: Cas ETAP. Tipus de contractes: Claus en mà, Construction Management, 

Contractista General, Management Constructing. Preu fix, preu tancat. 

6. Documentació 

Circulació de documents. Procediments de comunicacions. Codificació. 

7. Control d’obra 

Defensa del projecte. Control de la recepció de materials. Control de l’execució. Proves 

de funcionament. Inici i final d’obra. 

8. BIM 

Que és BIM; Què s’ha de saber de BIM, Lot, Loi, dimensions. 

9. Comunicació i motivació 

Comunicació verbal. Tècniques de direcció. Estils de direcció. Motivació 

10. Passat, present i futur 

D’on venim, on estem, on anem. 

11. Resum i conclusions 

 

 

Novetat: Descompte de 4 hores a l’Aparcament Quatre Cantons de Manresa, Muralla de Sant 

Francesc, 15. Abans de l’inici del curs demana’ns el descompte a les nostres oficines.  

 
Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de 
formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el 
Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció 
del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici. 
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