
OBJECTIUS
L'objectiu d'aquest Màster Project  
Manager és:

· 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).

CAATEEB. Bon Pastor, 5 Barcelona

Preu col·legiat/ada: 4.003 € -7.117 €  

(Consulta bonificacions i beques)

Preu membres de la intercol·legial:

7.117 €

Preu: 8.896,70 €

Finançament: Finançament per  

col·legiat 10 mesos sense interessos

Patrocinador preferent del CAATEEB

INSCRIPCIONS:

Tel. 93 393 37 41 • formacio@apabcn.cat • www.apabcn.cat

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS  I 

ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Aquest curs busca formar professionals que s'encarreguin
d'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.

@apabcn_cat es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic@apabcn

30 edició
MÀSTER

PROJECT  
MANAGER
EN EDIFICACIÓ I URBANISME

El Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme proporciona
una formació orientada a formar professionals capaços de dirigir
operacions immobiliàries, des de la seva concepció fins al
lliurament del producte edificat a l'usuari.

METODOLOGIA
El contingut del programa formatiu és  
impartit per un claustre de professors  
que combinen la seva activitat  
professional amb la docència. Això ens  
permet actualitzar contínuament els  
continguts del programa en funció de  les 
normatives del sector, de les  
necessitats de l’entorn laboral i mostrar  
als nostres alumnes la problemàtica  
diària d’aquesta especialitat.

El desenvolupament d’una sessió es  
realitza mitjançant l’exposició de  
continguts combinada amb l’anàlisi i  
resolució de casos pràctics reals,  
sempre potenciant el feedback entre  
alumne i professor, i el treball en grup.

Els continguts del programa formatiu  
s’enriqueixen amb taules rodones, on  
l’alumne podrà analitzar les  
característiques del Project Manager,  
les seves relacions amb altres agents i  
d’altres qüestions que afecten el seu  
àmbit professional.

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 (PPM), 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.

mailto:formacio@apabcn.cat
http://www.apabcn.cat/


Equip docent

Josep Lluís Gil
Dir. Acadèmic
Arquitecte Tècnic col·legiat. Project Manager.
Gerent de l'empresa GESOB: Assessoria i gestió integrada  
de projectes i obres

Carles Albiol
Diplomat en assessoria i consultoria immobiliària i en Gestió immobiliaria operacional i  en 
Direcció de Màrqueting. Director de promocions, comercialització i màrqueting a  Actual 
BCN Capital Advisors.

Rafael Capdevila
Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic col·legiat. Director Executiu a Barcelona  
Architecture & Engineering Project. Soci de Bardají-Capdevila Management Barcelona,
S.L. Especialista en Construction Management, gestió urbanística i DEO.

Javier Chaves
Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat. Director d'Execució de Tècnics G3.  
Project Manager.

Anna Comellas
Doctora en dret. Experiència com advocada en diferents bufets de Barcelona. Formadora en 
matèria de Dret urbanístic, dret administratiu i contractació publicada a la Universitat de 
Barcelona. 

Ainhoa Crespán
Llicenciada en ciències econòmiques i empresarials, consultora en gestió. Professora  
associada a la Universistat Pompeu Fabra.

Pilar Estrada
Senior Quantity Surveyor en Tècnics G3.

Josep Maria Forteza
Arquitecte tècnic col·legiat. Director General de Tècnics G3. Project Management and  
Quantity Surveyor.
Gorka Gibert
Arquitecte. Formador Autodesk certificat en Revit i Autocad. Director de projectes BIM a 
GESOB, Asesoría y Gestión de Proyectos y Obras HG. Anteriorment Formador i consultor 
BIM
Josep Lluís Gil
Arquitecte Tècnic col·legiat. Project Manager. Gerent de l'empresa GESOB: Assessoria i  
gestió integrada de projectes i obres.

Jordi Gosalves
Arquitecte tècnic col·legiat. 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.

Yolanda Larrubia
Arquitecta col·legiada COAC. Llicenciada en dret col·legiada Icab. Tècnica en servei de 
Planejament de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’AMB. Professora Docent 
Investigadora EPSEB-UPC. Pèrit judicial al servei de l’Adm. Justícia especialització àmbit 
valoracions i contenciós-administratiu. Pèrit Tercer al servei de l’administració tributària. 

Resmundo Manga
Doctor en Enginyeria de la construcció. PhD Civil Engineer en BAC en Engineering  
Consultancy Group.Ha estat gerent de l'oficina a Brasil de l'empresa BAC Engineering  
Consultancy Group, entre 2011 i 2016.

Francesc Peña Martínez
Arquitecte tècnic i Enginyer d'edificació col·legiat. Project Manager. Gerent-soci de la  
consultora Cuestor analistas SL i del despatx Vitruvio arquitectura i project manage-
ment, SL.

Jordi Pérez
Arquitecte tècnic col·legiat. Project Manager.Cap del Departament de Project  
Management de l'Àrea de Gestió d'Actius de Anticipa Real Estate.

Celestí Ventura
Arquitecte tècnic col·legiat. Consultor en projectes Immobiliaris. Managing Director en  
Uniq Residential. 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.
Judit Viñas
Llicenciada en Psicología, experta en gestió i coordinació de projectes de  
desenvolupament competencial.

MÒDUL 1
MANAGEMENT

· El Project Management en la  

construcció

· Direcció empresarial

· El Project Manager com a directiu

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
LA CERTIFICACIÓ DEL 
PMI  (PROJECT 
MANAGEMENT  
INSTITUTE)

· La direcció de projectes i elseu  

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 2
MERCAT I 
MÀRQUETING  
IMMOBILIARI

· L'estudi de mercat

· Anàlisi de l'oferta i la demanda

· Definició del client potencial

· Polítiques de preus i de finançament

· Pla de màrqueting

· La comercialització del producte  

immobiliari

· Cas pràctic

· Introducció a les finances.  

Instruments bàsics

· Anàlisi i selecció d'inversions.  

Avaluació financera

· Gestió de costos en els projectes

MÒDUL 7
GESTIÓ DEL PROJECTE 
I  L'OBRA

· BIM Project Management
· Gestío de projectes
· Contractacióde projecte: estratègies de 
contractació i revisió de continguts

· Predimensionat
· Planificació
· Auditoria de projecte
· Licitació– Contractació
· Preparació oferta de serveis de Project
Management

· Cas Pràctic

MÒDUL 8
HABILITATS 
DIRECTIVES

· Habilitats directives (lideratge,  

comunicació, negociació, gestió de  

conflictes)

· Recursos i training per preparar 
presentacions efectives Gestió i 
coordinació d’equips de treball

· Gestió del canvi

MÒDUL 9
PROJECTE PROJECT  
MANAGEMENT 
(PPM)

Temari

MÒDUL 4
ANÀLISI DE 
VIABILITAT  DE 
PROMOCIONS  
IMMOBILIÀRIES

· Fiscalitat immobiliària

· Finançament hipotecari

· Estudis de rendiment i rendibilitat

· Estudi i planificació econòmicad'una  

promoció immobiliària

· Anàlisi de viabilitat de diferents tipus  

de promocions immobiliàries

· Cas pràctic

MÒDUL 3
AVALUACIÓ 
FINANCERA  DE 
PROJECTES


