RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ:
CURS GESTIÓ DE PROJECTES
ENQUESTA QUE ES VA REALITZAR
A continuació li demanem que valori els següents aspectes relacionats amb el programa seguit amb una
puntuació entre l'1 i el 5, essent: 1- deficient/baix i 5- excel·lent/alt
A.
B.
C.
D.

Com s'han complert els objectius del programa que es van marcar?
Com valora la planificació i l'organització del programa?
Què li ha semblat la documentació del programa?
Com valora les instal·lacions on s'han impartit les sessions?

Professor: Sr. Salvi Hernández
H. Com avalua l'aplicabilitat i utilitat dels continguts exposats?
I. Com avalua el dinamisme, participació i motivació de les sessions?
J. Què li ha semblat la tasca docent del professor?
Com s'han cobert les seves expectatives sobre el programa? Observacions i/o suggeriments de millora.
Recomanaria el programa? Podria indicar els motius de la seva resposta?

RESULTATS
Respecte les 8 primeres qüestions, hem reflectit les respostes en uns gràfics que trobarà a continuació.



acompliment objectius



planificació i organització

3,78



documentació entregada

4,33



Instal·lacions 4,22

3,67



aplicabilitat continguts 3,89



dinamisme i motivació 4,67



docent 4,78



acompliment expectatives 3,78

Observacions i/o suggeriments de millora.
1. Fer més hores
2. És un curs que hauria de durar més pel seu contingut, malgrat això respecte al temps invertit aporta molt
aprenentatge. El professor ofereix molta confiança i les classes són molt còmodes.
3. Aportar més plantilles i/o aplicacions pràctiques per a tenir com a eina de treball en un futur.
4. L’índex tant extens em donava unes expectatives més altes. Hi ha molt contingut per la durada del curs. Una
durada de 2 mesos seria més òptima.
Recomanaria el programa?
100% afirmatiu
Podria indicar els motius de la seva resposta?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bona comunicació del professor i casos pràctics.
És interessant i aplicable a tots els àmbits de la vida (laboral, particular)
Realment dóna eines vàlides per a posar en marxa la teva empresa
Els coneixements són molt complerts, altra cosa és si després és possible aplicar-los degut a la dificultat de
canvi a l’empresa.
Et dóna una visió global de la gestió de projectes que pots emprar en el teu dia a dia.
Oportunitat d’aprendre mitjançant de casos reals i actuals
Possibilitat d’implantació dels coneixements adquirits en un futur proper.
T’ajuda a posar noms a les tasques que s’han de dur a terme en la planificació i desenvolupament d’un
projecte. Sabem de quines parts compta i què hauríem de fer per tal que el projecte fos un èxit.
Aquest programa el trobo més interessant per gent que ja hi treballa i pot corregir manares de fer. Per
explicar tots els conceptes és curt.
Crec que és un molt bon curs, al qual pots aprendre molt i adaptar-ho a l’empresa poc a poc.

PROGRAMA

1. Introducció a la direcció de projectes
a. Concepte de projecte
b. Característiques del projecte
c. Las fases del projecte
d. La figura del Director del projecte
e. La organització del projecte
2. Definició del projecte
a. Plantejament del projecte
b. Objectius del projecte
c. Orientació i escenaris del projecte
3. Inici del projecte
a. El procés d’estimació
b. L’acta de constitució
4. Control de treball
a. Control de temps i costos
b. Control de la qualitat
5. Marc general de la direcció de projectes
a. El cicle de vida del projecte
b. Els processos en la Direcció de projectes
c. Projecte, programa i porta-folio
d. Definició preliminar de l'abast
6. Pla del projecte
a. Creació dels paquets de feines
b. Optimització del calendari
c. El pressupost i els marges
d. Preparació de l'assegurament i control de la qualitat: pla de qualitat
e. Anticipar-nos als esculls i reduir la incertesa: pla de riscos.
f. Pla de comunicació i recursos humans.
7. Seguiment del projecte
a. Control dels temps i dels costos
b. El Mètode del valor guanyat
c. Assegurament i control de la qualitat
d. La gestió de problemes i canvis

8. Tancament del projecte
a. Pla de transferència
b. Lliçons apreses
c. Tancament administratiu
d. Característiques del projecte
e. Las fases del projecte
f. La figura del Director del projecte
g. L’organització del projecte

PROFESSOR
Salvi Hernández
Graduat en Alta Direcció per IESE i ESADE.
Executive MBA. Postgrau en Direcció de Tecnologies.
Informàtic
Formador a BES La Salle
Àmplia experiència en Direcció de grans i mitjanes empreses. Actualment és soci-director d'una consultora,
activitat que compagina amb l'activitat docent.

Escola de Negocis FOEG
972 21 55 34
enf@foeg.cat
Segueix‐nos al twitter a l’adreça

http://twitter.com/#!/ENFgirona

