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Annex I. Fases Projecte ICT 
 
S'estructura un total de 7 fases per a implementar un projecte d'ICT. 
 

Comentar algunes peculiaritats d'aquest tipus de projectes 
 

FASE I: Inici del projecte ICT 
És on el promotor designa un cap de projectes (sovint el mateix enginyer ICT), que en aquest cas en 
concret és una persona encarregada de vetllar per una bona planificació, execució, seguiment i control a 
més del correcte tancament del projecte. 

FASE II: Disseny del Projecte ICT 
És on es detallen les característiques tècniques, especificacions, etc... en diferents documents que 
posteriorment serviran per a la sol·licitud de permís per part de l'administració i la implementació  

FASE III: Replanteig Projecte ICT 
Des que es realitza sol·licitud de permís a l'ajuntament fins que la instal·lació està a punt per a poder 
executar-se poden passar mesos. Aquest és un temps que pot fer que canviïn les característiques tècniques 
del projecte  (per exemple: s'ha fet el cablejat de Fibra Optica al carrer), i és per això que abans de planificar 
i executar la instal·lació, s'ha de fer una revisió de tota la documentació creada i adaptar-la a la situació real 
del moment. 

FASE IV: Planificació Projecte ICT 
És la fase on planificarem les intervencions per part dels diferents recursos necessaris per a la creació de la 
Instal·lació ICT. 
Tambè s'haurà de tenir en compte els diferents recursos materials necessaris de manera que es pugui 
confirmar la seva participació al projecte quan estigui planificada al Gantt. 

FASE V: Execució Projecte ICT 
Correspon a una seqüenciació de les tasques a desenvolupar i la temporització tant de la propia tasca com 
del moment d'intervenció. 
 

FASE VI: Seguiment i control Projecte ICT 
Fase molt útil per a poder fer el seguiment del projecte, detectant endarreriments, avenços, sobrecostos, 
etc... 

FASE VIII: Tancament del Projecte ICT 
Fase a la qual es finalitza el projecte, assegurant haver realitzat totes les proves de l'instal·lació, omplir tots 
els formularis i certificats adients, al igual que l'entrega de l'obra amb els diferents manuals al client.
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Annex II. Tasques Projecte ICT 

FASE I: Inici del projecte ICT 
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FASE II: Disseny del Projecte ICT 
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FASE III: Replanteig Projecte ICT 
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FASE IV: Planificació Projecte ICT 
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FASE V: Execució Projecte ICT 
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FASE V: Seguiment i Control Projecte  
 

FASE V: Tancament de Projecte ICT 
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Annex III. Recursos 
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Annex IV. Calendaris del Projecte ICT 
Es crean diferents tipus de calendaris per a lutilització del recursos que intervenen al projecte ICT. 
S'han introduit diferent dies festius, tot i que per exemple es podria personalitzar els periodes de vacances 
dels recursos, diferenciant així els treballs entre els companys. 
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Annex V: Costos del projecte ICT 
Als diferents recusos que intervenen tenen un cost associat. 
Tal i com es pot veure als diferents mòduls que ja s'han impartit durant el Mòdul Professional, hi han tres tipus de costos: 
 
Material  Cost associat a l'ús d'un material, com pot ésser el lloguer d'un elevador, lloguer de 

màquines, etc..  
Treball  Hores de feina a realitzar per un recurs.  
Cost  Import a satisfer per a la realització d'una tasca, com pot ésser el pagament d'una 

taxa, pagament del lloguer d'un espai de treball (oficines, etc...).  
 

  
Obre adr101.pdf 

 
  

Obre adr81.pdf 
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