
 

 

#TJformació 

Disseny i planificació de projectes associatius 

DATA: 22 febrer, 1 i 9 març 

HORARI: 10 h a 14 h 

DURADA: 12 h  

BLOC: formació d’aprofundiment 

FORMACIÓ PRESENCIAL: Casal Mas Guinardó 
(Plaça de Salvador Riera, 2) 

PERSONES DESTINATÀRIES: membres de les 
juntes directives i equips tècnics 

METODOLOGIA: curs teòric - pràctic 

Inscripcions a: 
tjussana.cat/serveis/formacio 

Professorat 

Marc Àmbit 
 

Consultor i formador en gestió 
de projectes i planificació 

estratègica. Ha treballat fent 
de docent i realitzant 

acompanyaments a diferents 
entitats com la Fundación 

Vicente Ferrer o la Fundació 
Marianao. 

* Aquesta formació és gratuïta per a les associacions però suposa un cost total de 600€. Per tal de fer una gestió eficient dels recursos públics 

recomanem corresponsabilitat a totes les persones que s’hi inscriguin i que, per tant, assignada una plaça de la formació. 

OBJECTIUS 

• Conèixer les qüestions fonamentals per dissenyar i gestionar projectes amb 
garanties de generar l’impacte desitjat. 

CONTINGUTS 

• Introducció a la gestió de Projectes 
o Què és un projecte i què NO és un projecte 
o Avantatges de treballar per Projectes  
o Els personatges de la gestió de projectes  
o Organització funcional i jeràrquica per projecte  
o Cronologia d´un projecte 

 

• Disseny d´un projecte 
o Com analitzar un escenari (DAFO, Mapa d´Actors, Arbre de Problemes, etc.)  
o Potenciar la innovació en un projecte (Brainstorming, Mindmaps, etc.)  
o L´alineació dels objectius  
o Dissenyar un sistema d´indicadors útil per a l´avaluació 
o Confecció d´un Estudi de viabilitat o Avantprojecte que convenci 
 

• Planificar amb la màxima eficiència 
o Adquirir la mentalitat planificadora  
o Les bases d´una bona planificació  
o Com abastar un gran projecte (WBS o Organigrama tècnic, Diagrama de Xarxa, 

Gantt, PERT / CPM)  
o Tècniques de planificació eficient  
o Programari informàtic com a eina de suport (MS Project, ProjectLibre, Trello, etc.) 

 

• Execució d´un projecte 
o Controlar un projecte, mantenir-lo sobre el previst i reconduir les desviacions de 

temps i cost. 


