
Possible normativa modular d’exposició



Descripció del projecte
La idea és afegir un plus als mòduls de Catalana per tal que puguin

exposar-se de manera independent



Àmbit del projecte

▪ Els mòduls han de ser compatibles amb els de FCAF i ajuntar-se quan calgui per les
trobades modulars?

▪ La finalitat és ser-ne amb mòduls de FCAF quan només hi hagi exposicions?

▪ Existeix una relació amb altres projectes?

▪ Quin son els veritablement interessats?

▪ Quina part del treball està fora de l’àmbit d’aquest projecte?

▪ Serà necessari fer una nova normativa?



Objectius

▪ Identificar els objectius generals del projecte:

▪ Objectius tècnics

▪ Objectius de programació

▪ Objectius de cost en diners

▪ Objectius de cost en temps

▪ Objectius especials

▪ Objectius exclosos del projecte:

▪ Particularitats en Trobades

▪ Particularitats en Exposicions



Resultats

▪ Quines garanties tenim posant en marxa aquest projecte?

▪ Incloure requisits externs serà bo?

▪ Alguns mòduls podran ser totalment independents per exposicions?



Factors d’èxit

▪ Identifiqui els elements que son fonamentals per l’èxit del projecte, com per exemple:

▪ Clients o parts interessades satisfets

▪ Objectius del projecte complerts

▪ S’ha completat dins dels paràmetres inicials?

▪ Està el el projecte suficientment madur?



Implementació

▪ Tasques i activitats per part de la FCAF

▪ Procediments a endegar

▪ Eines i tecnologia

▪ Procés de control de canvis del projecte

▪ Temps per tenir resultats concrets

PEI: Procediments-Eines-Implementació



Administració de qualitat

▪ Definir els plans de control de la qualitat dels mòduls 

▪ Com es supervisarà i controlarà els costos?

▪ Com es supervisarà i controlarà la programació d’events: Trobades/Exposicions



Apèndix

▪ Tot allò que pugui no ser a la presentació.
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