Cicle de píndoles d’habilitats per a la gestió de projectes estratègics
V PRESENTACIÓ DE PROJECTES ESTRATÈGICS EN PÚBLIC

Dades de l’acció formativa
Data: 12 d’abril de 2021
Durada: 4 hores
Modalitat: Taller
Canal: Videoformació 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.
Amb la píndola V Presentació de projectes estratègics en públic finalitza l’itinerari.
Persones destinatàries
Personal tècnic d'ens locals de les àrees de desenvolupament econòmic local i relacionades.
Objectius
Presentar de manera persuasiva i convincent davant de públic les propostes del projecte
estratègic.
Contingut
Habilitats de parla en públic orientada a presentar i defensar projectes estratègics, fent èmfasi en
les tècniques que faciliten comunicar millor i de manera més efectiva:
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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 .
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Estructures clàssiques efectives (Problem/Solution/Call, Monomite, In media res, Sparklines,
Pètal, Anells niats, etc).
Tècniques per arrencar una presentació i captar l'atenció.
L'Storytelling com a eina de persuasió.
Les 4Ps de les presentacions.
Bones pràctiques de suports audiovisuals (Powerpoint, Prezi, etc).
4 maneres de desfer-se dels nervis abans de la presentació.
Metodologia
La sessió s’estructurarà 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 Ambit, 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
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