
Presentació

El programa ha estat dissenyat per a professionals públics que volen 
ser els futurs líders digitals a les seves organitzacions. Els partici-
pants seran capaços d’entendre el fenomen de la datificació, les di-
ferències entre  dades, informació i coneixement, les principals eines, 
els perfils i les tècniques de l’IA aplicades, les seves limitacions i els 
seus reptes de governança pública. A més, entendran les noves ha-
bilitats necessàries per relacionar-se amb la tecnologia, el seu ús, les 
dades i la seva anàlisi i el repte cultural que suposa tornar a impulsar 
una gestió basada en dades. 

CURS PRESENCIAL

Data Driven
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• Diferències i sinergies entre digitalització i datificació.

• La ciència de la gestió de les dades: Tecnologies, processos i persones.

• Nous perfils competencials entorn de les dades.

• Business Intelligence i Big Data.

• Intel·ligència artificial i dades.

• L’estratègia de dades.



Lloc de celebració
UPF-BSM  
(Barcelona School of Management). Universitat Pompeu Fabra 
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
8 hores

Horari
De 9.30 a 14.00 hores

Destinataris
Primers nivells de comandament responsables de la gestió de dades i 
càrrecs electes.

Docent
Eduard Gil Carbó. Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, màster en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) per Esade, màster 
en Big Data y BI (EOI). Cap de Gestió de Dades de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i professor col·laborador de Sistemes d’Informació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i EADA Business School. Ha estat 
director associat de l’Institut de Governança i Direcció Pública, director de 
Serveis Centrals de l ‘Ajuntament de Rubí, i gerent de l’Ajuntament de Gavà. 

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin 
l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs i que responguin 
correctament un test d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics 
del curs o realitzin amb èxit les activitats requerides pel docent en el decurs 
de l’acció formativa. El test es respondrà electrònicament a través d’un 
enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar 
dins del termini establert.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de maig de 2022. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació 
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les 
sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari 
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


