Soluciones de tecnologías de
la información
MENYS RECURSOS, LA MATEIXA QUALITAT
Coaching de gestió econòmica per a responsables de projectes

PU C MAN TENIR LA
QUALI TAT DELS
PROJECTES SI TINC
MENYS RECU RSOS?

1. Que els participants millorin
el control econòmic del
balanç i del compte de
resultats dels programes que
gestionen.

2. Que treguin el màxim
COM PUC EVITAR
SO RPRESES AL FINAL
DEL PROJECTE QUE
SUPERVISO?

rendiment d’un projecte amb
pocs recursos.

3. Que sàpiguen analitzar
l’estat financer de projectes i
el seu marge de maniobra.

TI NC DUBTES A
L’HORA D’OPTIMAR
LA GESTIÓ
FINANCERA DELS
PROJECTES

Hores
0.- El punt de partida: la planificació econòmica.
1.- Elements de control econòmic: balanç i compte de resultats.
2.- Elaboració i control del pressupost del projecte/programa.
3.- Els costos directes i els costos d’estructura.
4.- Seguiment i control de despeses.
5.- Marge brut de projectes/programes.
6.- Introducció pràctica a:
Gestió de fluxos tresorers
Gestió d'actius i passius, i els escenaris d'stress.
7.- Documentació eficient per la presa de decisions i “reporting” a patronat,
protectorat i administracions públiques.
8.- Planificació adequada involucrant a les persones claus de l’organització.

[Escribir texto]

14h

Com treballarem
•

•

EL VALOR AFEGIT
D’ÚTIL

•

− Treballem amb
llenguatge senzill i
del tot aplicat a la
tasca diària del
participant.

I aplicant una metodologia basada en el “coaching”:
•

•

− Atenem les
situacions
particulars.

Descobrint, mitjançant la pràctica, les
competències que volem treballar, i reforçantles després amb nova pràctica.
Simulant i analitzant situacions quotidianes en
les quals els participants han d’aplicar les
competències objecte d’aprenentatge.
Aplicant els aprenentatges de la feina diària,
entre sessió i sessió.

Ajudant els participats a fer una auto diagnosi sobre el domini de les competències,
necessari per a poder millorar-les.
Establint, per a cada participant, objectius de millora personals.

Calendari i horari

PR E S S U P OS T

Concepte

− Fem seguiment
continuat i
motivem els
participants per a
que ho posin en
pràctica els
aprenentatges.
− Els participants
poden resoldre
dubtes en
qualsevol moment
del curs, fins i tot
entre sessió i
sessió.
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→ Freqüència sessions: a determinar.
Recomanable 1 o 2 sessions per setmana.
→

Horari: a determinar.

Cost global
sessions
IVA
Desplaçaments

Ú T IL
Assessorament
Projectes
Docència
www.utilapd.com
610 07 57 09
albert@utilapd.com

Cost
700
euros
Exempt
Inclosos

