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Ciclo de conferencias sobre T.I.C. no ámbito da Enxeñería Técnica Industrial
Conferencia 9ª - 15 de setembro

“Xestión de proxectos T.I.C. na empresa”
Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

Estimado/a compañeiro/a:
Preténdese levar a cabo unha introducción de cómo xestionar de forma efectiva os
proxectos que se acometen nas empresas, centrándose no ámbito da enxeñería, para
acadar o máximo valor de negocio.
Para iso, abordaranse as cuestións xerais da xestión de proxectos, o inicio e
definición do proxecto, a planificación, a execución e xestión do mesmo e o seu peche,
tendo sempre en conta o factor humano.
Relator:

D. Francisco José Vázquez Sánchez (Ver no dorso)

Data e horario:

15 de setembro de 2011, de 18:00 a 22:00 horas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO.

Nº de Prazas:

Aforo do Salón de Actos.

Cuota:

Gratuíta, previa inscrición.

Cofinanciado por:

Contidos: (Ver no dorso)
Inscrición: A través da Web de COITIVIGO
(http://www.coitivigo.es), na súa páxina de inicio ---->
Documentación: No mesmo apartado da Web disporase dun acceso específico para
utilización neste actividade. Nesta Web os participantes terán á súa disposición a
información relativa á conferencia e a documentación para o seu seguimento.
Nota: A asignación de prazas realizarase por rigorosa orde de inscrición e aos
seleccionados comunicaráselles por e-mail a dispoñibilidade de praza. Se a demanda
o xustificase, trataríase de trasladar esta conferencia a outra localización, o cal
comunicaríase oportunamente.

A data límite para a recepción das inscricións remata o Martes, 13 de setembro.

José Manuel Jardón Quelle
Poñente de Formación
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BREVE CURRÍCULUM VÍTAE DO RELATOR:
Enxeñeiro de Telecomunicacións (Telemática) involucrado na xestión de proxectos dende fai
10 anos e parte activa no proceso de cambio na xestión da consultora TIC na que

Se desexa participar no PLAN DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PAPEL DE COITIVIGO consulte na Web a Circular 60/09, do 28/10/09.

desenvolve a súa actividade (OPTARE SOLUTIONS) que derivou na súa especialización
como consultora no sector das telecomunicacións.
Colaborou estreitamente na implantación de procesos de mellora e en 2008 asume a
xerencia de desenvolvemento. Dende o seu posto coordina ao equipo de xefes de proxecto
de OPTARE e difunde os valores de calidade e atención ao cliente sen esquecer os
obxectivos de productividade que logra mediante unha xestión eficiente de todos os
recursos productivos da área de proxectos.

RESUMEN DE CONTIDOS DA CONFERENCIA:
 Comprensión do contorno. Introducción. Características dos proxectos TIC e da
industria de software. Tipos de empresa, proxecto e cliente. Influencia das
organizacións.
 Coñecementos para a xestión de proxectos. Ciclo de vida (Inicio, Definición/planificación, Crear o equipo do proxecto, Traballar con provedores, Xerar estimacións,
Execución, Control, Cerre). Xestión económica. Custe fronte a prezo. Ofertado:
estimar e fixar o prezo. Conceptos: deriva, producción merecida. Facturación.
Cambios de alcance. Xestión da comunicación. Xestión de riscos. Ferramentas para a
xestión de proxectos. Necesidades. Exemplo práctico.
 Habilidades do Xestor do Proxecto (Project Manager). Organizativas. Xestión de
equipos. Comerciais e políticas. Humanas. Liderado. Comunicativas.
 O mundo real: leccións da experiencia e da práctica. Fontes de éxito e fracaso dos
proxectos. Estratexia: ¿cómo facer que as cousas pasen? Consellos ante problemas.
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