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Introducció

Organitzar i coordinar esdeveniments i projectes no és una tasca fàcil, la diversifi-
cació existent fa necessari que estigui tot sota un control rigorós, a fi de tenir l’èxit
que l’empresa vol assolir. La tasca pot ser aclaparadora si no s’utilitzen les eines
adequades. Saber amb quin personal comptem, com ens coordinarem, qui farà
les tasques i qui tindrà les responsabilitats, són accions que formen part de l’èxit
organitzatiu.

En la primera unitat, “Organització i coordinació d’esdeveniments i projectes em-
presarials”, ens introduirem en el món dels esdeveniments i projectes empresarials.
Trobareu conceptes i definicions que us permetran relacionar els esdeveniments
i projectes amb les seves tipologies, objectius, fites i funcions, sense oblidar la
identitat i els valors de l’empresa, així com tècniques que ajudin a fer més efectives
les nostres tasques. Analitzarem també la planificació d’aquests i les seves fases, i
per finalitzar ens centrarem en un tipus específic d’esdeveniment molt important,
les reunions empresarials.

En la segona unitat, “Funcions de l’assistent a la direcció en la gestió de projectes
i esdeveniments”, aprofundirem en el món dels professionals que intervenen en
la coordinació, organització i gestió dels esdeveniments i dels projectes, i en les
tasques de comunicació que cal emprar. Veurem com es configuren els equips
de treball a l’hora d’organitzar un esdeveniment i/o un projecte. Ens aproparem
a la manera com es coordinen i quines relacions estableixen entre ells. I també
tractarem els documents més importants que cal conèixer a l’hora d’organitzar-
los.

En la tercera unitat, “Aspectes organitzatius de la gestió de projectes”, analitzarem
els diferents aspectes de la direcció i gestió de projectes: quins tipus hi ha, quin
és el cicle de vida del projecte, quines són les seves fases i entendre la figura del
seu director. També identificarem la seva estructura organitzativa i els diferents
equips implicats per dur-los a terme.

Per treballar aquest mòdul, i amb la finalitat de complementar les explicacions
textuals dels continguts, és convenient fer les activitats i exercicis d’autoavaluació
que es proposen en cada apartat. També disposeu d’altres recursos, recollits a les
referències, que us permetran aprofundir en determinats aspectes de cada unitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

UF1: coordinació i gestió d’equips de treball

1. Optimitza l’ambient de treball i el compromís de l’equip amb els objectius
de l’organització, aplicant tècniques de motivació en la gestió de treballs i
en la transmissió d’ordres i objectius, de forma sintètica, comprensible i pel
mitjà més adequat.

2. Coordina les actuacions, pròpies i de la direcció del grup de treball a qui
dóna suport, aplicant mètodes i tècniques de gestió del temps, convencionals
i/o electrònics.

3. Planifica les tasques del seu lloc de direcció, adaptant-les a la situació, a
l’interlocutor i als objectius del treball.

UF2: organització i coordinació d’esdeveniments i projectes

1. Organitza reunions i esdeveniments corporatius, aplicant tècniques de nego-
ciació i normes de protocol i complint els objectius proposats.

2. Gestiona els aspectes organitzatius i administratius de projectes nacionals o
internacionals, aplicant les tècniques de planificació, programació, avalua-
ció i justificació adequades i complint els objectius proposats.

UF3: organització de viatges corporatius

1. Organitza viatges i desplaçaments nacionals i internacionals, complint els
objectius i procediments establerts.
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Continguts

UF2: organització d’esdeveniments empresarials

Unitat 1

Organització i coordinació d’esdeveniments i projectes empresarials

1. Els esdeveniments i projectes: tipus, objectius i preparació

2. Estratègies en l’organització d’esdeveniments

3. Les reunions i les negociacions

Unitat 2

Funcions de l’assistent a la direcció en la gestió de projectes i esdeveniments

1. Funcions del personal abans, durant i en posterioritat a l’esdeveniment

2. Aspectes documentals i comunicatius de l’organització d’esdeveniment i
projectes

Unitat 3

Aspectes organitzatius de la gestió de projectes

1. Tipologia i fases dels projectes

2. Aspectes organitzatius i de control en l’execució de projectes

UF1: coordinació i gestió d’equips de treball

Unitat 4

Optimització de l’ambient de treball i direcció d’equips de treball

1. Optimització de l’ambient de treball

2. Direcció d’equips de treball i gestió de conflictes

Unitat 5

Planificació d’actuacions en l’equip de treball, mètodes de gestió del temps

1. Gestió del temps

2. Coordinació i planificació d’activitats

Unitat 6

Planificació de tasques del departament

1. Estructura organitzativa de l’empresa

2. Gestió de la planificació, eines de control i criteris de qualitat
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UF3: organització de viatges corporatius

Unitat 7

Organització de viatges corporatius

1. Planificació i logística en l’organització de viatges

2. Organització del viatge i requeriments dels serveis


