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Taller de Certificació PMP®

Cada segon dimarts de mes, 19:30h~21:00h
La Salle, C/. Quatre Camins, 30 aula JH1.1
Comença de nou el curs escolar i llançem un altre cop els
Tallers de certificació PMP® conjuntament amb La
Salle Alumni. Aquest any com a principal novetat s’ha
establert una col·laboració amb netmind per a realitzar
®
les Jornades d’introducció a la certificació PMP
amb l’objectiu d’orientar i resoldre qualsevol dubte sobre la
certificació.

Jornades de certificació PMP®: noves sessions
oferides per netmind en les quals s’orientarà a tots els
assistents sobre el procés de la certificació.
Calendari de les Jornades de Certificació:
Data
23/Oct

Tallers de certificació PMP®: mantindran el format
respecte anys anteriors. Així, es seguirà organitzant una
sessió mensual, de setembre a juliol, en les quals cada
®
mes es treballaran el continguts d’un capítol del PMBOK .
En aquests tallers s’exposaran els principals punts de
cada àrea de coneixement i es resoldran el dubtes dels
assistents en aquest àmbit.

Calendari dels Tallers de Certificació:
Data

Tallers de Certificació

18/Sep
9/Oct
13/Nov

Contingut de la Sessió

18/Dec
19/Feb
16/Abr
18/Jun
®

Els Tallers de certificació PMP i les Jornades de
certificació PMP® només acrediten PDUs pels
voluntaris del Capítol que hi participen com a professors i
no es poden incloure en la sol·licitud de l’examen, com a
part de les hores de formació en direcció de projectes
(Contact Hours) necessàries..

Sessió inicial
El marc i els processos de la Gestió de
Projectes
Gestió de la Integració
Taller del mapa de processos del PMBOK

11/Dec

Gestió de l’Abast

8/Ene

Gestió del Temps

12/Feb

Gestió dels Costos

12/Mar

Gestió de la Qualitat

9/Abr

Gestió dels Recursos Humans

14/May

Gestió de les Comunicacions

11/Jun

Gestió dels Riscos

9/Jul

Jornades de
Certificació

Gestió de les Adquisicions

®

El coordinador del Taller és Laurentiu
Neamtu, PhD, MPM, PMP, CSM,
PRINCE2 Foundation responsable
de la Comissió d’Educació del
Capítol, coordinador de programes i
professor del Project Management en
el MPM - Màster en Direcció de
Projectes
acreditat
pel
PMI,
coordinador del PMA - Postgrau en
Mètodes Àgils pel Desenvolupament
de Productes de la BES La Salle.

Laurentiu Neamtu
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