
 

 

Curs  

La gestió de projectes amb joves  
 
L’èxit d’un projecte depèn, en gran mesura, del treball previ i de l’adequada estructuració de tot el procés. 
Una estratègia que hauria de ser compartida per tots els qui participen del projecte. 

El líder del projecte ha de ser capaç d’establir, i compartir, objectius i normes, planificar, programar i 
organitzar el procés de treball, mesurar-ne els resultats i controlar el grau d'avenç. 

A més dels coneixements procedimentals, en el cas del treball amb joves i adolescents és fonamental, també, 
conèixer les estratègies d’intervenció més adequades per facilitar la bona marxa i la realització del projecte 
comú. 
 
Objectius 

• Reconèixer els elements que configuren el cicle de vida d’un projecte 

• Obtenir eines per al disseny i gestió operativa dels projectes 

• Identificar elements i conèixer estratègies per a l’especificitat del treball en grup amb joves i 
adolescents 

 
Continguts  

o Concepte de projecte 
o Objectius i estratègies de treball 
o L’equip de treball. Direcció, lideratge i delegació 

• L’equip de projecte: tipus d’equip, funcions, eines per l’equip, la comunicació, la integració de l’equip, 
les agendes ocultes 

• El/la cap de projecte: justificació, responsabilitats, qualitats, habilitats, perfils de direcció, tècniques de 
motivació, líder vs Cap 

o La comunicació eficaç i les reunions efectives 
o La conducció de reunions amb joves  
o La gestió del temps 
o Cicle de vida d’un projecte: diagnosi, planificació, gestió, avaluació 

• Diagnosi 
• DAFO 
• Anàlisi de participants 
• Arbre de problemes 
• Arbre d’objectius 
• L’avantprojecte 

o Planificació 
• L’abast del projecte 
• L’Organigrama Tècnic (WBS) 
• Gantt 
• PERT/CPM 
• El camí crític 
• Tècniques de planificació 
• Eficiència en la planificació 
• Millora de planificacions 
• Gestió de planificacions amb recursos limitats 

o Gestió del Projecte i Avaluació 
• Seguiment 

o Disseny d’un projecte propi: establiment dels objectius i de les principals fites d’execució 
 
Metodologia 

Curs teòrico-pràctic.  



 

 

 
Persones destinatàries  

Tècnics/ques i dinamitzadors/es de joventut. 

 
Certificació 

L’Oficina del Pla Jove facilitarà un certificat que acrediti la formació realitzada a totes aquelles persones que 
hagin assistit, com a mínim, al 80% de la seva durada. 
 
Professorat  

Marc Ambit , consultor i professor del Departament de Gestió d’Entitats de l’Institut de Formació Pere Tarrés  
 
Dades tècniques  

Durada: 16 hores 
Dies:  dimarts 15 i 22, dijous 24 i dimarts 29 de novembre 2011 
Horari:  de 10 a 14 hores 
Lloc:  Pavelló Mestral. Recinte Maternitat 
 Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona 
 
Més informació:  

Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania. Oficina del Pla Jove   

Tel.: 934 022 556 / opj.formacio@diba.cat 

Inscripcions: www.diba.cat/web/joventut/formacio 
 

 
 


