CLÚSTER DE FABRICANTS DE
BÉNS D’EQUIP DE CATALUNYA

CURS “GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS”

ADREÇAT A

MODALITAT

Personal tècnic, enginyers industrials superiors o mitjos, graus
d’enginyeries, o totes aquelles persones responsables de projectes o de
parts de projectes industrials.

No presencial.

OBJECTIUS

9 hores, distribuïdes en 3 sessions.

DURADA

Transmetre els conceptes i coneixements bàsics referents a la gestió de
projectes industrials, orientats a projectes de maquinària, des de la
catalogació del tipus de projectes i la seva planificació, fins la posada en
servei o entrega del mateix.

PROGRAMA
➢ Projectes: tipus i objectius.

➢ Relació i equilibri entre el temps, el cost i la qualitat.

19, 21 i 23 d’octubre de 2020
De 9:00 h a 12:00 h

PREU
Alumne entitat col·laboradora CEQUIP
1a Inscripció: 225€.

A partir de la 2a inscripció: 205 €

➢ Especificacions d’un projecte: per part del client, d’un disseny inicial,
de fabricació..

Alumne entitat externa

➢ Organització d’un projecte.

A partir de la 2a inscripció: 235 €

1a Inscripció: 255 €.

➢ Estimació de costos.
➢ Codificació i desglossament de tasques.
➢ Planificació de tasques, programació de recursos i gestió dels
progressos, tot amb Microsoft Project.

INSCRIPCIÓ
A través del formulari d’inscripció, fins al
14 d’octubre com a data límit.

➢ Gestió de compres i de costos.
➢ Gestió de canvis.

METODOLOGIA
Es treballaran diferents exemples i es compartiran experiències entre tots
els participants.

EQUIP DOCENT
Sr. Joan Gil. Llicenciat en enginyeria tècnica industrial per la UPC i expert en
Solidworks. Compta amb una àmplia experiència com a Director de
Projectes i Enginyer de Serveis. Actualment és administrador i Enginyer de
Serveis a l’empresa AEIO Enginyers.
(*)

NOTA: En el cas de que les empreses
vulguin bonificar aquesta formació, és
necessari realitzar la inscripció amb 10
dies d’antelació a la data d’inici del curs,
per tal de poder gestionar els crèdits de
formació corresponents (*).

INFORMACIÓ
cequip@cequip.net.
Tel. 934 011 964 | 691 159 097

La gestió dels crèdits de formació bonificada pot realitzar-se a través del CEQUIP, sense cap cost addicional en el cas concret
d’aquesta formació.

