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Cicle de píndoles d’habilitats per a la gestió de projectes estratègics 

 
 III DISSENY D’INDICADORS I DE SISTEMES D’AVALUACIÓ  

 
 
Dades de l’acció formativa   

 
Data: 8 de març de 2021 
Durada: 5 hores (4 de Videoformació i 1 en línia amb suport individual) 
Modalitat: Taller 
Canal: Videoformació i en línia  
Horari: de 9.30 a 13.30h  
Lloc/Plataforma de comunicació a la formació: Zoom Businnes1, amb invitació a cada sessió 
 
Presentació 

 
La Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació mitjançant l'Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic organitza el cicle de píndoles d'habilitats per a 
la gestió de projectes estratègics, un itinerari formatiu en format de 5 tallers que es pot cursar 
una part o sencer.  
 
La gestió per projectes s'ha anat convertint quasi bé en un estàndard de qualitat en la majoria de 
les organitzacions i també a l'administració. L'èxit radica en un cúmul d'eines que ens ajuden a 
gestionar més eficientment els recursos, planificar curosament les tasques, definir correctament 
els objectius i, en definitiva, dissenyar un projecte adequat a les necessitats. Però fer-ho, en tot 
cas, no és tasca fàcil, i requereix de determinades habilitats que, acumulades, ens permeten dur a 
terme projectes eficaços i eficients amb totes les garanties de generar un gran impacte. 
 
La tercera píndola de l'itinerari és III Disseny d’indicadors i de sistemes d’avaluació 
(EXT2021/0050). 
 
Persones destinatàries 

 
Personal tècnic d'ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local i relacionades. 
 
Objectius 

 
 Capacitar per dissenyar un sistema d’avaluació basada en indicadors. 

 
Contingut 

 
 Els objectius ben alineats com a base d’una bona avaluació. 
 Els diferents ingredients d’un sistema d’avaluació. 
 La variable o paràmetre de l’indicador. 
 La rellevància com a factor clau.  
 L’OVI (Objectiu Verificable Objectivament). 
 Qualitatius VS Quantitatius. 

                                                      
1 Requisits de sistema: 

Una connexió a Internet: banda ampla per cable o sense fil (3G o 4G / LTE) 
Altaveus i micròfon: incorporat o USB o Bluetooth sense fil 
Una càmera web o càmera web HD: incorporada o plug-in USB 
O bé, una càmera HD o un càmera de vídeo HD amb targeta de captura de vídeo 
Nota: consulteu la llista de dispositivos compatibles . 

 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12572
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12572
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12572
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360026690212
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 Com posar-nos-ho fàcil a la hora de dissenyar indicadors. 
 Els KPIs. 
 L’SROI. 
 Els mitjans de verificació 

 
Metodologia 

 

La metodologia combina el treball síncron i asíncron. En ambdós casos es farà èmfasi en el debat 
i l’intercanvi d’idees per a la transmissió i adquisició de coneixements i habilitats amb 
videoformació (4 h) més el treball col·laboratiu en l’aula virtual (1 h) amb el suport individual 
docent d’ajuda a l’adquisició d’habilitats. Els participants tindran ocasió de posar en pràctica el 
continguts en una pràctica. 
 
Les sessions s’estructuraran en el format d’exposició+pràctica. S’exposaran uns determinats 
conceptes i eines que l’alumnat haurà de posar en pràctica tot seguit per sedimentar i assimilar la 
capacitació. 
 
Docent 

 
Marc Àmbit, consultor i formador Freelance Toulouse Business School, CETT UB,  Universitat 
Pompeu Fabra. Professional de la gestió de projectes amb més de 20 anys d’experiència a 
l’empresa privada i a l’administració publica. 
 
Acreditació 

 
Acreditació de l’assistència per als/les participants a l’acció formativa, amb una assistència al 
100% de les hores de formació.  
 
Criteris de selecció 

 
Les places són limitades, es reserva l’assignació segons l’ordre de recepció de la inscripció, es 
prioritzarà els ens locals amb reserva de plaça al Banc d’Accions Formatives de la Diputació de 
Barcelona i, si s’escau, es limitarà el nombre màxim per ens local o municipi. 

 
Inscripció 

 
Directament a l’aplicació de gestió de la formació Gestforma, accedint a aquest enllaç.  
Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de 
Formació a cada ens públic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 
Travessera de les Corts, 131-159 
Recinte Maternitat – Pavelló Mestral 
08028 Barcelona 
Tel. 934 049 171  
o.estrategiesde@diba.cat  
www.diba.cat/web/economieslocals 
 

http://es.linkedin.com/company/universitat-pompeu-fabra?trk=ppro_cprof
http://es.linkedin.com/company/universitat-pompeu-fabra?trk=ppro_cprof
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12572
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
http://www.diba.cat/web/formacio/provincia-de-barcelona#A
mailto:o.estrategiesde@diba.cat
file://///lavola.com/dades/ZJRLSWEJ/projectes/WEKQPLHY/s34ae/AppData/UserData/penareg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WLBKIP91/www.diba.cat/web/economieslocals

