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INTRODUCCIÓ           

Objecte 

El Pla Director de Formació de l’IRTA té la finalitat de promoure la formació dintre de l’Institut seguint els 

objectius estratègics, fomentant els valors i les competències corporatives. 

L’objectiu d’aquest Pla és contribuir al desenvolupament professional de les persones, així com ser motor 

necessari per  poder assolir l’acompliment dels objectius de l’Institut  

Aquest document, recull el Pla de Formació 2019 al que poden accedir tots els treballadors/es de l’IRTA. 

Les accions formatives que hi apareixen sorgeixen de la recollida de necessitats formatives per part dels 

diferents àmbits de treballs i també dels diferents àmbits tranversals.  

Els treballadors/es podran proposar al llarg de l’any altres formacions a més de les contemplades dins del 

Pla. Aquestes sol·licituds seran valorades i aprovades pels responsables els quals tindran el suport i la 

coordinació necessària per part de Recursos Humans. 

Els principis bàsics que orienten el Pla de formació i que ajuden a establir i prioritzar les diferents activitats 

formatives, són: 

I. Orientar les activitats de formació als objectius de l’organització, l’eficiència operativa i la millora 
contínua. 
 

II. Implicar al personal i als caps en l’avaluació de les activitats formatives per a la revisió i millora 
dels processos interns. 
 

III. Vincular la formació al desenvolupament professional  
 

IV. Focalitzar la formació al lloc de treball i a adquirir  noves competències 

 

 

Què és el Pla de Formació de l’IRTA? 

El Pla de formació es caracteritza per: 

 Establir el compromís de l’IRTA a contribuir a la millora  del desenvolupament de les persones i de 
l’organització.  

 
 Definir la formació adaptant-la als continguts i col·lectius a formar tenint en compte: la situació 

actual, les estratègies de l’organització i les necessitats formatives dels professionals.  
 
 Oferir una formació atractiva, proactiva i adequada a les necessitats competencials que permetin 

el desenvolupament professional. 
 

 Contribuir a potenciar l’impacte dels recursos humans de l’Institut dintre i fora de l’organització a 
través del coneixement adquirit. 
 

 Elaborar un document viu que s’actualitza constantment amb noves propostes . 
 

 Permetre una planificació a mig termini, i orientar i actualitzar formacions de llarga durada. 
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PLA DE FORMACIÓ           

Contingut i procés 

El Pla de formació s’elabora principalment a partir de l’enquesta de necessitats de formació i també té en 

compte d’altres fonts d’informació com són: les avaluacions de l’acompliment (APS), les directrius de 

Prevenció de Riscos Laborals i els requeriments de Qualitat. 

Totes i cadascunes de les esmentades fonts configuren un canal de recepció de necessitats d’elevada 

importància que permeten confeccionar un Pla de formació, que dona resposta d’una banda als objectius 

de la Direcció, les necessitats de millora i actualització competencial dels equips de treball, i de l’altra, al 

desenvolupament professional individual del personal de l’Institut, alineats ambdós a assolir els nous reptes 

de futur.  

 

Enquesta de necessitats de formació 

L’enquesta de formació és una eina que ajuda a l’IRTA a entendre les necessitats dels seus treballadors i 

treballadores aconseguint, d’aquesta forma, millorar la competitivitat de la institució. Serveix per definir 

aquells aprenentatges que han de facilitar el creixement en el lloc de treball i l’adaptació als nous canvis.  

Ens ajuda a: 

 Obrir un procés participatiu que contribueix a enriquir el Pla de formació i adequar-lo a la realitat 

i que respongui a les necessitats.  

 

 Conèixer les necessitats dels diferents col·lectius per tal dissenyar activitats transversals que 
afavoreixin el coneixement i l’enriquiment mutu. 
 
 

 

Novetats 

La Gestió de la Formació es du a terme amb el Nou Mòdul de Formació. Aquesta nova eina de gestió de la 

formació permet millorar la qualitat del servei mitjançant un entorn de treball més amable i dinàmic. amb 

tecnologia web 2.0, participació interactiva d’informació i un disseny centrat en l’usuari. 

La nova aplicació de gestió de la formació, es va posar en marxa durant el mes de maig de 2018.  

A través de l’aplicatiu es poden realitzar diverses gestions: 

 Sol·licitar formació inclosa al Pla de Formació i proposar formació no inclosa.  
 

 Permet consultar les formacions que estan en marxa o es faran pròximament. 
 

 Consultar informació pressupostària de les diferents accions formatives. 
 

 Consultar el propi historial de formació i actualitzar-lo per a la carrera professional i/o per a la 
reorientació de perfils professionals, etc. 
 

 Consultar  les propostes de formació i l’estat de les peticions de formació. 
 

 Fer avaluacions de les activitats formatives realitzades. 
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També incorpora diferents millores per visualitzar els cursos classificats per àmbits formatius, per 

temàtiques més específiques segons els col·lectius als quals va adreçada la formació, així com disposar d’un 

espai de consulta de la formació realitzada on es podrà annexar documentació dels cursos i els certificats 

de la formació realitzada, entre d’altres funcionalitats. 

 

Plans de formació 2019 

El pla de formació  es troba dividit en dues parts i diferents àmbits formatius segons el personal IRTA al 

qual s’adreça:  

 Pla de formació general 2019: Personal de suport directe i indirecte a la recerca i formació 

transversal 

 Pla de formació  d’R+D+T 2019:  Personal investigador i doctorands 

 

Tot el personal interessant en realitzar qualsevol de les formacions detallades al Pla podrà sol·licitar-ho a 

través del Mòdul de Formació.  
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PLA DE FORMACIÓ 2019 GENERAL       

Personal tècnic i de suport  

Formació corporativa transversal 
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Curs: Excel on-line  
 

 
Objectius:  
Proporcionar als assistents els coneixements avançats del 
programa Ms Excel, càlculs i representació gràfica de les dades, 
treball amb bases de dades i taules dinàmiques. 
 
Nivells : Bàsic, mitjà i avançat. 

Modalitat: On-line 

Adreçat a: Formació Transversal 

Durada: 20 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: GESEM 

Dia/es impartició: On-line 

Horari: On-line 

Lloc: On-line 

Observacions: 
Formació bonificada: aquesta formació té una obligada assistència del 80% a la plataforma formativa.  

 

 

 

Curs:  Outlook On-line 
 

 
Objectius: 
Proporcionar als assistents els coneixements de treball i gestió 
del correu i contactes amb el programa Ms Outlook.  
 
Nivells : Bàsic, mitjà i avançat. 
 

Modalitat: On-line 

Adreçat a: Formació Transversal 

Durada: 20 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: GESEM 

Dia/es impartició: On-line 

Horari: On-line 

Lloc: On-line 

Observacions: 
Formació bonificada: aquesta formació té una obligada assistència del 80% a la plataforma formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

OFIMÀTICA 
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Curs: Access On-line 
 

 
Objectius: 
Proporcionar als assistents els coneixements necessaris de 
funcionament de Ms Access per  poder desenvolupar les seves 
utilitats creant taules i consultes i visualitzar-les amb formularis 
i informes.  
 
Nivells : Bàsic, mitjà i avançat. 

Modalitat: On-line 

Adreçat a: Formació Transversal 

Durada: 20 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: GESEM 

Dia/es impartició: On-line 

Horari: On-line 

Lloc: On-line 

Observacions: 
Formació bonificada: aquesta formació té una obligada assistència del 80% a la plataforma formativa. 

 

 

 

Curs: Office 365 
 

 
Objectius: 
Integració d’Office 365 a l’IRTA . 
L’office 365 té les eines que necessites per treballar a qualsevol 
moment des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu, en el 
mateix Office que hem fet servir durant anys, però amb les 
avantatges del treball en núvol.  
 
 
 
 

Modalitat: Semipresencial  

Adreçat a: Transversal  

Durada: A determinar 

Nº edicions: A determinar 

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
Formació interna per part de TIC  
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Curs: Ms Excel : Anàlisi de dades amb Power Query 
 

 
 
Objectius: 
Proporcionar als assistents uns coneixements avançats de treball 
amb un full de càlcul, per tal de poder desenvolupar les eines 
d’anàlisi i estudi que Power Query permet. 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Personal de suport  

Durada: 1  

Nº edicions: 1 

Centre formador: GESEM 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: de 9 a 14  

Lloc: Barcelona 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Perfeccionament Excel  
 

 
Objectius: 
Perfeccionament  i aprofundiment de les funcions més 
complexes de l’Excel. Funcions i Introducció a les taules 
dinàmiques .  
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Tot el personal  

Durada:10 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: OPTIMA 

Dia/es impartició: 2  

Horari: A determinar 

Lloc: Lleida  

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 
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Curs: Taules dinàmiques   
 

 
Objectius: 
Perfeccionament i especialització en les utilitats de les taules 
dinàmiques d' Excel per la gestió de dades empresarials. 
Funcions de  recerca, taula objectius, format condicional, 
microgràfics, bolcat de dades de formularis Acrobat a l’Excel i 
filtres avançats.  
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Tot el personal  

Durada:10 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: OPTIMA 

Dia/es impartició: 2  

Horari: A determinar 

Lloc: LLEIDA  

Observacions:  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Crystal Reports   
 

 
Objectius: 

- Dissenyar i generar informes des d'una àmplia gamma 
de fonts de dades.  

- Aconseguir la capacitació per a manejar de forma 
efectiva Crystal Reports. 

- Poder definir i mantenir una àmplia varietat 
d'informes. 

- Poder extreure i incorporar als informes, continguts de 
les Bases de dades. 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Tot el personal  

Durada: 5h 

Nº edicions: 1  

Centre formador: A determinar 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions:  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 
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Curs: Autoconeixement i cohesió d’equips 
 

 
Objectius: 
Desenvolupar i potenciar el coneixement del propi equip per una 
millor cohesió i comunicació entre els seus membres.  

- Treballar de forma cohesionada amb els membres de 
l’equip. 

- Millorar la gestió de les persones 
- Alineació cap a objectius comuns 
- Fomentar la confiança, comunicació i col·laboració 

 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Equips de treball 

Durada: 7 h 

Nº edicions: 3 

Centre formador: Neuromanage 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: Sant Carles  / Torre Marimon / 
Monells 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

 

Curs: Anglès On-line 
 

 
Objectius:  
El treball individual a la plataforma permet que l’aprenentatge 
resolgui activitats de gramàtica, vocabulari, comprensió oral, 
comprensió lectora i expressió escrita, autònomament segons 
els nivells del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües els sistema estàndard utilitzant a Europa.  
 
A1 i A2 : 80 a 100 hores per nivell 
B1-B2 i C1 : 120-150 hores per nivell 

Modalitat: On-line 

Adreçat a: Formació Transversal 

Durada: 12 mesos 

Nº edicions:  

Centre formador: UAB-IDIOMES 

Dia/es impartició:  On-line 
 

Horari:  On-line 
 

Lloc:  On-line 
 

Observacions: 
Cost total de 155 € (cofinançament del 50 % a càrrec de l’IRTA) 

IDIOMES 

HABILITATS I COMPETÈNCIES PERSONALS 
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Curs: Lideratge conscient per a responsables d’equips 
 

 
Objectius: 

- Conèixer l’estil de lideratge i personalitat dels Caps i/o 
Responsables per potenciar els seus punts forts / 
talents i reforçar els punts de millora. 

- Gestionar  de forma més optima els seus equips en 
base a conèixer com son i la diversitat entre ells. 

- Aprendre a intervenir amb eficàcia davant situacions 
de conflicte. 

- Aprendre a donar feedback efectiu a les persones de 
l’equip per reforçar les conductes i actituds positives, i 
modificar les no desitjades.  

- Potenciar les capacitats de comunicació adaptades a 
l’estil de l’interlocutor. 

- Desenvolupar a les persones del seu equip i treure el 
seu màxim potencial. 

- Fomentar la delegació a traves d’un entorn de 
confiança. 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Caps / Responsables 

Durada: 7 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: NeuroManage 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Gestió de les emocions i comunicació 
 

 
Objectius: 
 
Formar als assistents en habilitats i estratègies personals per a 
generar un bon clima laboral, fomentant el respecte per les 
persones i afavorint una comunicació transparent, responsable, 
empàtica i assertiva. 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Transversal 

Durada: 4h 

Nº edicions: 7 

Centre formador: Area Training 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 
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Curs: Com fer entrevistes per a l’avaluació de l’acompliment 
 

 
Objectius: 

- Competències a avaluar 
- Elements a tenir en compte 
- Analitzar el context 
- Entrevista i les seves fases 
- Com gestionar les discrepàncies 
- Simulacions i posada en practica 

 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Caps / Responsables 

Durada: 4 h 

Nº edicions: 7 

Centre formador: Area Training 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

 

 

 

Curs: Cuida’t treballant 
 

 
Objectius: 
Donar eines al personal exposat a major risc de patir lesions 
múscul esquelètiques per a prevenir lesions.  
Exposar les mesures concretes d'ergonomia i higiene postural 
necessàries per reduir el dolor i prevenir lesions. Realitzar 
exercicis per treballar la consciència corporal que es puguin 
posar en pràctica durant la jornada laboral, Explicar de manera 
senzilla la importància de fer-nos responsables de la nostra salut, 
tenint en compte que ens hem de cuidar a molts nivells.  

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Personal usuari de 
PVD’s, de manteniment, de granja, 
d’estabulari i de camp. 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 9 

Centre formador: A determinar 

Dia/es impartició: Segon semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Diferents centres IRTA 

Observacions: Cal dur roba còmode i poder descalçar-se a la formació. 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 
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Curs: Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lació Externa Semiautomàtica (DEA) 
 

 
Objectius: 
Donar els coneixements per realitzar el suport vital bàsic (SVB) a 
pacients amb parada cardiorespiratòria que ho requereixin i 
aplicar el desfibril·lador extern automàtic (DESA) en persones 
amb parada cardiorespiratòria que ho requereixin. 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Voluntaris DEA Monells 

Durada: 6 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: ICESE 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: 8:00 – 14:00 

Lloc: Monells 

Observacions: Només per a personal voluntari. 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Extinció d’incendis 
 

 
Objectius: 
Donar formació inicial i de reciclatge, teòrica i pràctica, als i a les 
membres dels Equips de Primera Intervenció i Caps 
d'Emergència. 
 
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Equips extinció 
d’incendis dels centres de 
Tarragona (10-13 pax) y Barcelona 
(8-10 pax) que fa més de 3 anys 
que no rep reciclatge 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 2 

Centre formador: Parsi 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Constantí / Montcada i Reixac 

Observacions: Cal dur roba i calçat còmode a la formació. 
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Curs: Riscos del soroll i de les vibracions  
 

 
Objectius: 
Donar els coneixements necessaris als usuaris d’equips de treball 
que produeixen soroll i/o vibracions elevades sobre els riscos per 
a la salut i els EPI i procediments a aplicar per minimitzar-ne els 
efectes.  
 
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Personal de 
manteniment, camp, granja i planta 
pilot de Mas Bové, Torre Marimon, 
Monells i Amposta 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 4 

Centre formador: ICESE 

Dia/es impartició: Segon semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: Formació obligatòria de Seguretat i Salut. 
 

 

 

 

Curs: Mesures d’emergència 
 

 
Objectius: 
Donar formació de mesures d'emergència per a usuaris de 
l’EVAM, Cabrils, Fruitcentre i Monells, tant per qui hi treballa 
diàriament com per qui hi treballa  esporàdicament. 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Tot el personal dels 
centres de EVAM, Cabrils, 
Fruitcentre i Monells que no hagin 
rebut encara la formació 

Durada: 1 h 

Nº edicions: 27 

Centre formador: SPP 

Dia/es impartició: Durant l’any. 
Pendent programar dates amb  
alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: Formació obligatòria de Seguretat i Salut. 
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Curs: Mindfulness 
 

 
Objectius: 
Que els participants accedeixen a un ventall de possibilitats per 
desenvolupar amb la seva dimensió creativa eines per gaudir 
d'un dia a dia amb: 

- Menys molèsties físiques i posturals -més equilibri físic 
i postural  

- Menys ansietat -més calma i serenor 
- Menys estrès    
- Millor humor 
- Més capacitat de concentració 
- Més capacitat de resposta per evitar reaccions 

mecàniques i defensives davant les circumstàncies 
- Més confiança en un mateix 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Personal de suport 

Durada: 7 h 

Nº edicions: 7 

Centre formador: Extern 

Dia/es impartició: Segon semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Primers Auxilis 
 

 
Objectius: 
Donar coneixements als voluntaris dels equips de primers auxilis 
per realitzar el suport vital bàsic (SVB) a pacients amb parada 
cardiorespiratòria que ho requereixin, realitzar anamèsis de 
personal ferit i/o inconscient i procedir a evacuar-los i/o procedir 
a col·locar-los en posició de seguretat.  
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Equips primers auxilis de 
Lleida i de CReSA 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 2 

Centre formador: ICESE 

Dia/es impartició: Segon semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Fruitcentre i CReSA 

Observacions: 
Cal dur roba i calçat còmode a la formació. 
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Curs: Reciclatge voluntaris DEA 
 

 
Objectius: 
Reciclatge dels coneixements per realitzar el suport vital bàsic 
(SVB) a pacients amb parada cardiorespiratòria que ho 
requereixin i per aplicar el desfibril·lador extern automàtic 
(DESA) en persones amb parada cardiorespiratòria que ho 
requereixin. 
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Voluntaris DEAde Torre 
Marimon i de Sant Carles 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 2 

Centre formador: ICESE 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: matí 

Lloc: Torre Marimon i Sant Carles 

Observacions: Només per a persones que hagin realitzat prèviament el curs de 6 hores de DEA. 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Risc Biològic als laboratoris 
 

 
Objectius: 
Recordar i posar de rellevància els riscos per a la seguretat i 
salut de les persones usuàries de laboratoris que treballen amb 
agents biològics de tipus II i III 
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Usuaris de laboratoris 
Tipus II i III a IRTA 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 10 

Centre formador: ICESE 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Centres IRTA 

Observacions: Formació obligatòria de Seguretat i Salut 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina | 18  
 

Curs: Riscos ús de maquinària agrícola 
 

 
Objectius: 
Habilitar per a l’ús i amb totes les mesures de seguretat la 
maquinària agrícola per a tasques a les finques. 
 
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Usuaris de maquinària 
agrícola de Torre Marimon 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: SPP 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Torre Marimon  

Observacions: Formació obligatòria de Seguretat i Salut 
 

 

 

 

Curs: Treballs en alçada i ús de plameca 
 

 
Objectius: 
Habilitar per a l’ús i amb totes les mesures de seguretat les 
plataformes elevadores per a tasques a les finques.  
 
 
 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Usuaris de plameca i 
treballs en alçada de Gimenells i 
Mollerussa 

Durada: 2 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: SPP 

Dia/es impartició: Primer semestre. 
Pendent programar dates amb 
proveïdor i alumnes 

Horari: Matí 

Lloc: Gimenells  

Observacions: Formació obligatòria de Seguretat i Salut 
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Curs:  Funcionament Gest-Q 
 

 
Objectius:  
Donar a conèixer els canvis implementats en la nova versió del 
software.  
 

 
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: personal IRTA  

Durada: 2 h 

Nº edicions: A demanda  

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: A demanda  

Horari: A demanda 

Lloc: A determinar 

Observacions:  

 

 

 

Curs: Riscos i oportunitats 
 

 
Objectius:   
Donar a conèixer els requeriments que la nova versió de la ISO 
9001: 2015 estableix en referencia al procés d’Identificació i 
anàlisi dels Riscos i Oportunitats, així com la sistemàtica interna 
establerta per a tal (PG-02. Anàlisi de Riscos i Oportunitats). 
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: Caps de programa i 
investigadors 

Durada: 1 h  

Nº edicions: A demanda  

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITAT I MEDI AMBIENT 
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Curs: Quadern de presa de dades 
 

 
Objectius:  
Definir les pautes per registrar dades de recerca en qualsevol de 
les activitats de recerca desenvolupades a l’IRTA i definir el 
contingut mínim d’aquests registres. Realitzar un correcte 
registre de les dades obtingudes tant a camp i granja com a 
laboratori esdevé una evidència del compliment dels protocols 
d’investigació i dels resultats als quals es pot fer referència en un 
futur per a la presa d’informes científics, ponències, etc. Per 
aquest motiu, el sentit comú ha de prevaldre per a realitzar un 
registre precís, fiable i coherent de les dades obtingudes en el 
transcurs de les activitats de recerca. 
 
D’altra banda, es tracta d’un procés d’obligat compliment per 
part de totes les normes implementades a l’IRTA i d’un requisit 
CERCA. 
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: Caps de programa i 
investigadors 

Durada: 1 h  

Nº edicions: A demanda  

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 

 

 

 

Curs: Validació de sistemes informatitzats 
 

 
Objectius: 
Es descriu la sistemàtica general per realitzar, sempre que sigui 
necessari, la validació de sistemes informatitzats per demostrar 
que un equip informatitzat es apropiat per l’ús previst. Aquests 
sistemes informatitzats poden permetre directa o 
indirectament, l’obtenció, el processament, la presentació i 
emmagatzematge de dades.   
 
Aquest procediment engloba tots els sistemes informatitzats 
utilitzats per obtenir, quantificar o avaluar dades amb la finalitat 
de registre, sempre que siguin utilitzats directament o 
indirectament per a la realització d’estudis GXP (BPL, BPCv, etc.).   
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: Grups de l’àrea animal  

Durada: 2 hores  

Nº edicions: A determinar 

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
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Curs: Certificació Gestió de la Recerca i la Innovació (UNE 166002) 
 

 
Objectius:  
La UNE 166.002 recull els requeriments de gestió generals que 
es suporten en la ISO 9001, afegint altres processos amb major 
incidència sobre la naturalesa de la nostra activitat, la recerca. 
Aquest referent normatiu sistematitza el desenvolupament les 
activitats de R+D+i, sense encotillar-les en regles fixes que 
coartin la imaginació i intel·ligència emocional dels 
investigadors, proporcionant directrius útils per organitzar i 
gestionar eficaçment aquest tipus d'activitats. 
 
L’essència de la UNE 166002 és l’optimització dels processos de 
recerca i innovació dins d’organitzacions complexes, que 
necessiten una sistemàtica orientada a la gestió d’aquestes 
processos nuclears.  
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: Directors, caps de 
programa i investigadors  

Durada: 1 jornada  

Nº edicions: 1 edició  

Centre formador: AENOR ( Natalia 
Nogueira) 

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: 8 hores. De 9:30h a 18:30h 

Lloc: Torre Marimon  

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Gestió de mostres i materials d’assaig 
 

 
Objectius: 
Descriure la sistemàtica general per al tractament de mostres i 
materials d’assaig, des de la seva recepció i identificació per la 
realització dels assaigs, fins a la seva eliminació o destinació final, 
amb la finalitat d’assegurar la traçabilitat d’aquestes i minimitzar 
el risc d’error en el resultat, garantint les normatives i lleis 
d’aplicació.  
 
 
 
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: Directors, caps de 
programa i investigadors  

Durada: 1 jornada  

Nº edicions: 1 edició  

Centre formador: AENOR ( Natalia 
Nogueira) 

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
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Curs: Sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític APPCC 
 

 
Objectius: 
Formació que cal realitzar periòdicament (requeriment 
normatiu) a aquelles persones que es troben sota l’abast de les 
BPL (estudis de productes per a registre).  
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a:  Indústries Alimentàries, 
Celler de T.M i planta pilot de IV i V 
Gamma (Postcollita).  

Durada: 1 o 2 jornades  

Nº edicions: 3 

Centre formador: UAB  

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: De 10 a 18h 

Lloc:  Monells/ Torre Marimon/ 
Fruitcentre 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Bones Pràctiques de Laboratori  
 

 
Objectius: 
Formació que cal realitzar periòdicament (requeriment 
normatiu) a aquelles persones que es troben sota l’abast de les 
BPL (estudis de productes per a registre).  
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a:  Personal de l’àrea de P. 
Animal  

Durada: 2 jornades  

Nº edicions: 1  

Centre formador: UAB  

Dia/es impartició: 10 i 11 d’abril  

Horari: De 10 a 18h 

Lloc: CReSA 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. Formació a 
la que assistirà el personal de l’àrea de Producció Animal que es consideri adient (d’acord al programa 
de formació de la UGQ) 
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Curs:  Bones Pràctiques clíniques veterinàries  
 

 
Objectius:  
Formació que cal realitzar periòdicament (requeriment 
normatiu) a aquelles persones que es troben sota l’abast de les 
BPCv.  
 
 

 
 

Modalitat: Presencial  

Adreçat a: personal IRTA  

Durada:  2 jornades   

Nº edicions: 1   

Centre formador: IRTA (Sergio 
López) 

Dia/es impartició: A determinar  

Horari: De 9h a 17h 

Lloc:  Mas Bové 

Observacions:  Formació a la que assistirà el personal de l’àrea de Producció Animal que es consideri 
adient (d’acord al programa de formació de la UGQ)  
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PLA DE FORMACIÓ d’ R+D+T 2019       

Personal Investigador 

Doctorands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pàgina | 25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs:  Coaching Sessions 
 

 
Objectius: 
Personalised session that builds up leadership based on a 
competence analysis and work towards improving the exiting 
competences and providing strategies for people management. 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Caps/Responsables 

Durada: 10 h, 7 setmanes 

Nº edicions: Segons necessitats 

Centre formador: Area Training 

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
Formació adreçada a professionals amb personal al seu càrrec.  

 

 

 

 

Curs: English for research 
 

 
Objectius:  
The aim of this training is to improve the abilities of professionals 
that work on research. Such as presenting results, writing papers 
and improving the use of technical vocabulary.  
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: Personal investigador 

Durada: 25 h 

Nº edicions: anual 

Centre formador: A. Skipper i 
InOrbis 

Dia/es impartició:  Dilluns a 
Divendres 

Horari:  matí i tarda 

Lloc:  tots els Centres  

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

IDIOMES 

HABILITATS I COMPETÈNCIES PERSONALS 
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Curs:  Career Management 
 

 
Objectius: 
Participants will also be able to share their experiences and 
questions, and a large number of practical exercises and case 
studies will be proposed to help them identify their skills and 
value them. 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: PhD d’últim any 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: anual 

Centre formador: IRTA  

Dia/es impartició: A determinar 

Horari: A determinar 

Lloc: A determinar 

Observacions: 
Aquesta acció formativa pretén donar assessorament als doctorands d’últim any a l’hora de buscar un 
possible post-doc o una posició en la indústria. 

 

 

 

Curs:  Personal effectiveness 
 

 
Objectius: 
 

- Working with deadlines: Student Syndrome, 
Parkinson’s Law, Buffer management 

- Understanding and responding to Stress & Burnout 
- Priority management: the difference between 

important & urgent 
- The visual correct planning 
- Attention management: fighting interruptions 
- The clean desk policy (industry) & the perfect mess 

theory (academia) 
- Assertive communication 
- Finalising the personal action plan 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: anual 

Centre formador:  Susan Frekko  

Dia/es impartició:  a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 
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Curs:  Stress management 
 

 
Objectius: 
First session: 

- Introduction of mindfulness 
- Practical exercise 
- Homework with on-line material and few weeks to put 

in practise at work 
Second session: 

- Review of the theory and the experience 
- Practical session of mindfulness 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 2 dies 

Nº edicions: anual 

Centre formador:  Andrés Martín 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs: Presentation Skills: how to structure a presentation according to your audience.  
 

 
Objectius:  

- Improve the structure of your presentations (each 
person will have to prepare a presentation).  

- How to communicate clearly, with start and end.  
- Add intrigue or impact on you presentations. 
- Improve your stage performance with visual aids. 

 

Modalitat: presencial 

Adreçat a: investigadors  

Durada: 4,5 h 

Nº edicions: 3 

Centre formador: institut 5 fars 

Dia/es impartició: 
Pendent programació anual amb 
àrees i proveïdor  

Horari: matí 

Lloc: Barcelona 

Observacions: cada edició amb 8 assistents.  
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Curs:  Presentation skills: the power of creativity to impact and persuade  
 

 
Objectius: 
To know and learn elements, tools, visual and narrative aids in 
order to innovate. From not only the scientific perspective but 
also taking into account the stage performance and how to 
successfully send the massage to the audience. This workshop is 
addressed to advance presenters that want to improve their 
performance and have already achieved a strong presentation 
skills. 
 

Modalitat: presencial 

Adreçat a: investigadors o personal 
de suport que parla en públic 
habitualment 

Durada: 4,5 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: Khimera / Institut 
5 Fars 

Dia/es impartició: Pendent 
programació anual amb àrees i 
proveïdor 

Horari: matí  

Lloc: Barcelona 

Observacions: màxim de 10 assistents 
 

 

 

 

Curs:  Presentation skills: how to overcome the stage fright and the body language 
 

 
Objectius: 
From an already prepared presentation for each participant and 
related to their activity, the workshop will work through the 
body language and the message. Making special attention to the 
body language that presenter’s project to their audience. 
 
Overall, it will be useful to work towards the stage fright a how 
to overcome it. 
 

Modalitat: presencial 

Adreçat a: investigadors o personal 
de suport que parla en públic 
habitualment 

Durada: 4,5 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: Institut 5 fars / 
Khimera 

Dia/es impartició: Pendent 
programació anual amb àrees i 
proveïdor 

Horari: matí 

Lloc: Barcelona 

Observacions: màxim 8 persones 
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Curs: Ethics and good research conduct 
 

 
Objectius: 

- Introduction to research integrity 
- Examples and types of research misconduct 
- Guidelines and tools to avoid research misconduct: the 

importance of Data Management 
- Role play 

 
 

Modalitat:  Presencial 

Adreçat a:  tot personal 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: anual 

Centre formador: a determinar 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions: 
Aquesta formació serà dirigida a totes aquell personal interessant. 

 

 

 

Curs:  Scientific writing 
 

 
Objectius: 

- structure of scientific papers 
- Learn a set of practical guidelines for improving the 

quality of their witting English.  
- They will gain a global framework to conceptualise the 

entire publishing process, and the profile of their 
readership. Explore some common problems of 
language construction that make scientists’ writing 
unclear, and why we are prone to these problems. 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 2 dies 

Nº edicions: 2 

Centre formador: Susan Frekko 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari:  a determinar 

Lloc:  a determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HABILITATS TÈCNIQUES I DE GESTIÓ 
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Curs:  Training on the 3Rs 
 

 
Objectius: 
Be up to date on animal handling for experimental purposes. 

 
 

Modalitat: On-line 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 50 h 

Nº edicions: 1 

Centre formador: nanocursos 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari:  a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

 

 

Curs:  Statistical analysis 
 

 
Objectius: 

- Introduction to the software environment. 
- Basics: data types, operators, functions, control flow, 

plotting, file input/output. 
- Statistics and machine learning: descriptive statistics, 

hypotesis tests, regression, visualization. 
- Practical exercises. 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: anual 

Centre formador: IRTA 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar. 

Lloc: a determinar. 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 
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Curs:  Technology and Patenting 
 

 
Objectius: 
Provide attendees the knowledge on how to initiate a patenting 
process, capacity to detect data susceptible to be proceeded, 
handling copyrights etc. 
 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a: personal investigador 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: 1 

Centre formador: IRTA + OCRM 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions:  
Aquesta formació va dirigida a tot el personal interessat en la protecció de dades a través de patents. 

 

 

 

Curs:  Project Management  
 

 
Objectius: 

- Develop competencies and skills in planning and 
controlling projects to ensure successful outcomes 

- Monitor project activities and assess progress 
- Communicate proficiently to report project status and 

performance to stakeholders and contribute to 
organizational knowledge base  

- Applying for research funding either as part of a team 
or by securing independent research funding 

 

Modalitat: Presencial 

Adreçat a:  Post-docs and S. 
Researchers 

Durada: 1 dia 

Nº edicions: 1 (anual) 

Centre formador: a determinar 

Dia/es impartició: a determinar 

Horari: a determinar 

Lloc: a determinar 

Observacions: 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 
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El nou Mòdul de Formació permet recollir les necessitats de formació i disposar d’un pla actualitzat i 

dinàmic.  

En cas que sorgeixin noves propostes formatives individuals i/o grupals al llarg de l’any, es poden fer arribar 

a traves del diferents canals que ofereix el mòdul. 

Les accions formatives estan finançades per l’IRTA i la Fundació Estatal per a la Formació del Treball 

(FUNDAE). 

 

 

 

 

 

 

Caldes de Montbui, 20 de febrer 2019 




