
Formació CAATEEB 2015

MÀSTER 
en Edificació i Urbanisme.
Perfil Internacional 
26a edició
novembre 2015 - setembre 2016

Project Manager

Amb el suport de:

npiera
Cuadro de texto
De febrer a novembre de 2016



Programa
Mòdul 1. Management

· El Project Management en la construcció

· Direcció empresarial

· El Project Manager com a directiu

· El potencial de les persones i els equips

Mòdul 2. Avaluació financera de projectes

· Avaluació financera de projectes

Mòdul 3. Mercat i màrqueting immobiliari

· Mercat i màrqueting immobiliari

· Cas pràctic�

Mòdul 4. Anàlisi de viabilitat de promocions 
immobiliàries

· Fiscalitat immobiliària

· Finançament hipotecari

· Estudis de rendiment i rendibilitat

· Anàlisi de viabilitat de diferents tipus de promocions. 

Mòdul 5. Promoció i gestió del sòl per edificar

· Planejament

· Sistemes d'actuació. Drets i deures

· Valoracions i reparcel·lacions

· Planificació i gestió de l'operació urbanística

· Viabilitat urbanística

Mòdul 6. Curs oficial del PMI. Preparació per
Certified Associate in Project Management (CAPM) 
i del Project Manager Professional (PMP)

· La direcció de projectes i el seu context

· Grups de processos. Gestió de la integració i de 
l'abast. Gestió de temps, costos, qualitat, RRHH    
i comunicació. Gestió dels riscos i les adquisicions

Mòdul 7. Gestió del projecte i l'obra 

· Estratègies de contractació del projecte

· Planificació

· Avantprojecte, projecte executiu, auditoria de 
projecte, projectes reglamentaris i gestió de 
llicències

· Predimensionat

· Licitació-contractació i control pressupostari 

· Resolució d'un cas 

Mòdul 8. Els serveis de Project Management 

· Bases jurídiques de contractació del Project Management
· Els serveis de Project Management 
. Building Information Modeling (BIM) pel Project      

Manager

Mòdul 9. Habilitats directives

· Habilitats directives (lideratge, comunicació, 
negociació, gestió de conflictes)

· Presentacions en públic

Mòdul 10. Projecte Project Management (PPM)  

Objectius

· Formar professionals capaços de dirigir operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al lliurament del 

producte edificat a l'usuari.

· Adquirir els coneixements per impulsar i dirigir el projecte des d'una perspectiva de globalitat, portant a terme els 

treballs de planificació, coordinació i seguiment, i desenvolupant les habilitats de liderar, programar i conduir 

l'operació cap als objectius de temps, cost i qualitat definitius.

· Convertir-se en un professional internacional especialitzat en Project Manager i acreditat pel Project Management Institute (PMI).

El mòdul 6 del Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme està dedicat íntegrament a donar les eines per superar amb 

èxit l'exàmen de Certified Associate in Project Management (CAPM) i del Project Manager Professional (PMP), titulació 

certificada pel Project Manager Institute (PMI), la institució més reconeguda a nivell internacional dins del Project Management. 



Director acadèmic

Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador. Project Manager. Gerent de L'H 2010 SPM SA. (2000-2011). 

Director acadèmic del Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme del CAATEEB.

Professorat
Jordi Bachs. Doctor en Ciències econòmiques i empresarials. Professor titular d'Economia Financera de la Universitat de 

Barcelona. Director Gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Michèle Butzbach. Llicenciada en filologia, en Lingüística general i Psicopedagogia. Directora del Gabinet Geoda Formacions, 

SL. Consultora de la Comunitat Europea.

Javier Chaves. Arquitecte Tècnic. Enginyer d'Edificació. Director d'Execució de Tècnics G-3, SL. Project Manager. Director de 

Certificació a la Agencia de Certificación Profesional.    

Mònica Clemente. Advocada de l’Assessoria Jurídica del CAATEEB.

Pilar Estrada. Arquitecta tècnica. Directora del departament d'estudis econòmics de Tècnics G-3.

Josep Maria Forteza. Arquitecte Tècnic. Project Manager. Director General de Tècnics G3 SL.

Jos Galán. Arquitecte. Director general L-35 Arquitectos.

Josep Lluís Gil. Arquitecte Tècnic. Project Manager. Gerent de l'empresa GESOB. Project & Construction Management. 

Jordi Gosalves. Arquitecte tècnic. Promotor immobiliari. Diplomat en Direcció d'empreses Promotores i Constructores. Màster en 

Economia de la Construcció. Ex gerent d'empreses immobiliàries.

Elena Iborra. Psicòloga. Coach. Professora de desenvolupament competencial en Euncet Business School i formadora d'habilitats 

directives.

Ana Manchón. Arquitecta. Responsable de Transformació Immobiliària i Gestió de sòl de Building Center (CaixaBank)

Pepa Manzano. Arquitecta. Coordinadora oficina de projectes de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Alejandro Martin. Llicenciat en Ciències socials (UB). PDD per IESE (Universitat de Navarra). Màster en Desenvolupament 

organitzatiu (UPC). Direcció RRHH (EADA). Director de TDSystem.

Francesc Josep Martínez. Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació. Project Manager. Gerent ARC Concesionaria de obras y servicios SA.

Montserrat Montalbo. Arquitecta. Project Manager. Tècnica gestora de Projectes de l'Oficina Tècnica d'Equipaments i 

Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

Antoni Ollé. Arquitecte tècnic. Màster en valoracions immobiliàries. Gerent del Consorci del Besòs.

Jordi Pérez. Arquitecte tècnic. Project Manager. Cap del Departament de Project Management de l'Àrea de Gestió d'Actius de 

Anticipa Real Estate.

Carles Puiggròs. Arquitecte tècnic i aparellador. Project Manager. Director acadèmic del Màster Project Manager                              

en Edificació i Urbanisme del CAATEEB.

Martí Santana. Arquitecte tècnic. Project Manager Building Services Responsible Antonio Puig SA.

Celestí Ventura. Arquitecte tècnic. Consultor en projectes Immobiliaris. Ex Director general de METRO-3, SA.

Manel Vilaplana. Advocat. Diplomat per Esade en Assessoria i Gestió Tributària. Diplomat en Dret Fiscal Internacional per la UB. 

Soci-director de Mavica Assessors SLU. Assessor fiscal.

Cristina Yuste. Arquitecta tècnica. Directora tècnica de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Avaluació

Mitjançant la realització dels casos pràctics que es van desenvolupant al llarg dels mòduls que composen 

el Màster, els alumnes hauran de demostrar els coneixements i habilitats que han anat adquirint al llarg del 

curs. Finalment, i un cop superats amb aprofitament tots els treballs i mòduls presencials, els alumnes 

hauran de desenvolupar el Projecte Project Management, que consisteix en un projecte d’anàlisi i/o 

investigació que es realitza de manera no presencial amb l’ajuda d’un tutor/a.

És condició necessària per a superar el Màster, l’assistència a un 80% de les classes.



CODI

Durada 

Dates

Horari

Preu curs

Preu col·legiats/ades

G50526

500 h

De novembre de 2015 a setembre de 2016

Divendres de 16.00 h a 20.30 h i dissabtes de 9.30 h a 14.00 h

8.896 €

4.003 € - 7.117 €  (Consulta bonificacions i beques) 

BONIFICACIONS I BEQUES:
(Les bonificacions i beques són acumulables)

15% de descompte per a col·legiats, col·legiades i estudiants d'arquitectura tècnica precol·legiats

5% de descompte per any del rellançament professional

· Col·legiats/des que hagin realitzat 100 h de formació en els últims 3 anys: bonificació del 10%.

· Col·legiats/des en situació d'atur o dificultats econòmiques: bonificació del 10%. 

Haureu de demostrar que esteu inscrits/tes a l’OTG o bé acreditar uns ingressos inferiors a 1.000 

€/mensuals.

· Col·legiats amb domicili fora de la ciutat de Barcelona: beca de transport del 10%.

· Col·legiats/des juniors (menys de 3 anys de col·legiat/da): bonificació del 5%. 

· Precol·legiats/des (estudiants): bonificació del 5% addicional al descompte que disposen per la seva 

condició (actualment un 15%). Descompte final d'un 20%.

· Empreses que hagin realitzat alguna acció promocional o de formació al CAATEEB, de forma 

continuada en els últims 3 anys: condició especial del 10% de descompte.

10% de descompte per a arquitectes tècnics i altres professionals col·legiats en el seu col·legi 

professional, treballadors i/o col·laboradors d’un despatx professional col·legiat

FINANÇAMENT:
Fraccionament del pagament sense interessos.

FUNDACIÓ TRIPARTITA: 
La bonificació per la Fundació Tripartita és un tipus de finançament adreçat a les empreses (s'inclouen 

despatxos professionals amb treballadors en nòmina) per finançar, part o la totalitat, de la formació dels 

seus treballadors i treballadores. Aquests diners provenen de la cotització anual realitzada a la Seguretat 

Social en concepte de formació professional dels treballadors de l’empresa. El fons es comptabilitza per 

anys naturals i no és acumulable d'un any per a l'altre. Des de el CAATEEB us assessorarem per la seva 

obtenció.

PER A INSCRIPCIONS
Àrea de Formació del CAATEEB�
Bon Pastor, 5 · Barcelona · Tel. 93 240 20 60 
formacio@apabcn.cat� · www.apabcn.cat
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