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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 2020 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:  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Orientar les 

activitats de 

formació als 

objectius de 

l’organització, 

l’eficiència 

operativa i la 

millora contínua. 

Implicar al 

personal i als caps 

en l’avaluació de 

les activitats 

formatives per a la 

revisió i millora 

dels processos 

interns. 

Vincular la formació al 

desenvolupament 

professional. 

Focalitzar la formació 

al lloc de treball i a 

adquirir  noves 

competències. 
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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.  

 

Mòdul de Formació 

Des de 2018 treballem amb un nou Mòdul de Formació que permet millorar la qualitat del servei mitjançant 

un entorn de treball més amable i dinàmic., permetent una major participació interactiva i amb un disseny 

centrat en l’usuari. 

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. 
 

 

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. 

 

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: 
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 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. 

 

 

Plans de formació 2020 

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 2020: Personal de suport directe i indirecte a la recerca i formació 

transversal. 

 Pla de formació  d’R+D+T 2020:  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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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: Presencial / On-line  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

MICROSOFT EXCEL 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

Excel s'ha convertit en una eina indispensable gairebé per a 

qualsevol sector professional, amb diferents usos i nombroses 

opcions. Aprendre o millorar en el maneig els fulls de càlcul 

pot ser la clau que ens permeti millorar en el nostre treball. 

Primer semestre de l’any 2020. 

A determinar segons la petició dels 

grups. 

Temàtiques a desenvolupar segons les necessitats detectades: 

Opció 1: Introducció al programa: lògiques, matemàtiques, estadístiques, recerca i referència, funcions 

financeres, funcions de text, Ordenar, Filtres, Auto calcular, Validació d’entrada de dades, Auditoria,  

Subtotals 

Opció 2: Càlculs i representació gràfica de les dades: fórmules, càlculs avançats, representacions, 

presentació i extracció de dades. 

Opció 3: Treball amb bases de dades i Taules dinàmiques: Funcions de recerca, Taula d'Objectius, Format 

condicional, Microgràfics, Bolcat de dades de formularis Acrobat a l'Excel, Filtres Avançats. 

Opció 4: PowerQuery i Power BI: vinculació amb Power BI, buscar i connectar dades en una gran varietat 

d'orígens, combinar i donar forma a orígens de dades perquè coincideixin amb els requisits d'anàlisis de 

dades o preparar-los per a un modelatge i anàlisi més exhaustiva amb eines com Power Pivot i 

PowerView, crear vistes personalitzades de les dades, realitzar operacions de neteja dades. 

Proporcionar als assistents els coneixements inicials, mitjans i avançats del programa Microsoft Excel.  

A determinar. 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: Presencial / On-line  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

MICROSOFT EXCEL: Perfeccionament 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

 

Objectius: 

 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

Excel s'ha convertit en una eina indispensable gairebé per a 

qualsevol sector professional, amb diferents usos i nombroses 

opcions. Aprendre o millorar en el maneig els fulls de càlcul 

pot ser la clau que ens permeti millorar en el nostre treball. 

11 I 13 DE MARÇ 2020 

De 9h30 a 14h 

Fruitcentre (Lleida) 

- Funcions: lògiques, matemàtiques, estadístiques, recerca i referència, base de dades, funcions 

financeres, funcions de text. 

- Ordenar 

- Filtres 

- Auto calcular 

- Validació d’entrada de dades 

- Formats condicionals 

- Auditoria 

- Subtotals 

- Trucs i dreceres 

- Introducció a les taules dinàmiques 

Perfeccionament i aprofundiment de les funcions més complexes de l’Excel. 

OPTIMA  - Xavier Farrés, formador habitual d’Òptima i expert en informàtica, amb una llarga experiència 

com a docent en aquest àmbit 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: Presencial / On-line  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

MICROSOFT EXCEL: Taules dinàmiques 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

 

Objectius: 

 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

Excel s'ha convertit en una eina indispensable gairebé per a 

qualsevol sector professional, amb diferents usos i nombroses 

opcions. Aprendre o millorar en el maneig els fulls de càlcul 

pot ser la clau que ens permeti millorar en el nostre treball. 

17 i 19 DE MARÇ 2020 

De 9h30 a 14h 

Fruitcentre (Lleida) 

 

- Bolcat de dades de formularis Acrobat a l'Excel 

- Funcions de recerca 

- Taula d'Objectius 

- Format condicional 

- Microgràfics 

- Filtres Avançats 

Perfeccionament i especialització en les utilitats de les taules dinàmiques d' Excel per la gestió de dades 

empresarials. 

OPTIMA  - Xavier Farrés, formador habitual d’Òptima i expert en informàtica, amb una llarga experiència 

com a docent en aquest àmbit 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: Presencial / On-line  
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

MICROSOFT EXCEL: Anàlisi de dades amb Taules Dinàmiques 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

Excel s'ha convertit en una eina indispensable gairebé per a 

qualsevol sector professional, amb diferents usos i nombroses 

opcions. Aprendre o millorar en el maneig els fulls de càlcul 

pot ser la clau que ens permeti millorar en el nostre treball. 

24 i 26 DE MARÇ 2020 

De 9h30 a 14h 

Fruitcentre (Lleida) 

 

Creació de la informació 

- Eines per estandarditzar l'entrada de la informació amb validació de dades i altres recursos com format 

condicional per evitar dades repetides. 

- Capturar i organitzar la informació. 

- Canvi a format taula per facilitar entrada i intercanvi de dades a Power Pivot i Power BI. 

- Operativa de fórmules i creació de taules dinàmiques. 

Transformar les dades en informació 

- Optimitzar el rendiment del full de càlcul Excel. 

- Consistència de les dades. Auditoria i eliminació d'errades. 

- Aplicacions útils de les fórmules. 

- Cribratge i consolidació de la informació mitjançant filtres avançats i eines de consolidació. 

- Sincronització de dades amb orígens diferents. 

- Fórmules de recerca, temps, lògiques i de text. 

- Eina text en columnes avançada, extracció i presentació de dades. 

- Preparació d'informes amb taules dinàmiques. 

- Interpretació i objectius amb indicadors de format condicional avançat. 

- Ajudes visuals per l'anàlisi de la informació i decisions de qualitat. 

- Anàlisi amb Escenaris, Cercar objectius i Taula de dades. 

Creació, transformació, explotació i anàlisi de dades mitjançant les taules dinàmiques i altres eines 

d'Excel. 

OPTIMA  - Xavier Farrés, formador habitual d’Òptima i expert en informàtica, amb una llarga experiència 

com a docent en aquest àmbit 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: On-line 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació. 

 

MICROSOFT ACCESS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

Microsoft Access és un sistema per a la gestió de dades que 

recopila la informació relativa a assumptes susceptibles de ser 

gestionat en una base de dades. Permet la creació i gestió de 

les diferents bases de dades per al seu control, modificació i 

manteniment. Permet filtrar els resultats per a buscar en 

funció d'un aspecte concret on tots els elements queden 

ordenats per indexació. 

On-line 

Continguts a desenvolupar: 

- Elements bàsics d’Access 
- Crear, obrir i tancar una base de dades 
- Crear i modificar taules de dades 
- Propietats dels camps 
- Relacions i consultes 
- Consultes de resum, de referències creuades i d'acció 
- Els formularis i els informes 
- Els controls de formulari i informes 
- Eines d’Access: Les macros, Configurar la interfície, Importar i exportar dades 

Proporcionar als assistents els coneixements necessaris de funcionament de Microsoft Access per poder 

desenvolupar les seves utilitats creant taules i consultes i visualitzar-les amb formularis i informes. 

GESEM 

Equip de professionals de la formació amb experiència, dinamisme i voluntat de servei. Ofereixen 

solucions formatives de consultoria, e-learning, gestió de projectes, formacions obertes i a mida. Avalats 

amb més de 20 anys d’experiència. 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

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

 

CRYSTAL REPORT 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

Crystal Reports és una aplicació d'intel·ligència empresarial 

utilitzada per a dissenyar i generar informes des d'una àmplia 

gamma de fonts de dades (bases de dades). 

Primer semestre de l’any 2020 

Bloc temàtic: 

- Aconseguir la capacitació per a manipular de forma efectiva Crystal Reports. 
- Dissenyar i  generar informes des d'una àmplia gamma de fonts de dades. 
- Mètodes de creació d'informes  
- Connectant-se a fonts de dades  
- Selecció de registres  
- Ordenació, agrupació, i totalització  
- Elements gràfics i camps especials  
- Formatant seccionis  
- Fórmules bàsiques  
- Reporting  
- Distribució d'informes gràfics 

Proporcionar als assistents els coneixements necessaris sobre el funcionament de Microsoft Office 365 

desplegat als sistemes IRTA, per poder desenvolupar les tasques amb autonomia i autodeterminació. 

GESEM 

Equip de professionals de la formació amb experiència, dinamisme i voluntat de servei. Ofereixen 

solucions formatives de consultoria, e-learning, gestió de projectes, formacions obertes i a mida. Avalats 

amb més de 20 anys d’experiència. 
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ÀMBIT FORMATIU: Ofimàtica 

Modalitat: Presencial 

 

 

MICROSOFT OFFICE 365 TEAMS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

Millorar les competències digitals amb Office 365. 

L’office 365 té les eines que necessites per treballar a qualsevol 

moment des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu. Aquests 

són alguns dels avantatges de treballar amb tecnologia en el 

núvol.  

A determinar 2n semestre 2020 

 

Eix 0 – El nou paradigma digital 

Eix 1- Formació transversal 

- Teams: espai de conversa col·laborativa 
- Estructura organitzativa i gestió dels equips a TEAMS 
- L’eficiència de les reunions virtuals 
- Missatgeria personal: comunicació segura 
- Comunicació intel·ligent: L’ús dels bots i complements 
- Com treballar amb TEAMS des de l’APP mòbil 

Proporcionar als assistents els coneixements necessaris sobre el funcionament de Microsoft Office 365 

desplegat als sistemes IRTA, per poder desenvolupar les tasques amb autonomia i autodeterminació. 

GESEM. El contingut del curs es pot veure modificat per acabar d’adaptar les necessitats del personal 

IRTA. 
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ÀMBIT FORMATIU: Idiomes 

Modalitat: On-line 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 80% de la formació. 

 

ANGLÈS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició:  

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

Observacions: 

 

Cursos virtuals mitjançant la plataforma Dexway. Les hores de 

dedicació a la plataforma varien en funció del nivell. Tindràs 

accés a la plataforma durant 12 mesos. 

On-line 

El treball a la plataforma és autònom i individual i et permet fer activitats, sobretot, de gramàtica, 

vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita. Pots complementar l'aprenentatge 

virtual participant en sessions de conversa o en intercanvis lingüístics. 

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 

Idiomes Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

És una universitat capdavantera que imparteix docència de qualitat i excel·lència, diversificada, 

multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de 

l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter 

innovador de la seva recerca. 

Cost total del curs 77,50 € (cofinançament del 50 % a càrrec de l’IRTA, preu total persona curs 155€). 

Obligatorietat de cursar un mínim d’1 nivell per any per tornar-se a inscriure’s. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

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

 

AUTOCONEIXEMENT I COHESIÓ D’EQUIPS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

Assolir el propi coneixement dels membres de l’equip per 

després optimitzar la relació entre ells a tots els nivells. 

A determinar segons la petició dels 

grups. 

Fase I: Test On-line per identificar el Patró de Personalitat i Talents; Informe personalitzat. 

Fase II: Curs d’Autoconeixement; Mapes de Talents i Trampes; Els 9 patrons de personalitat; Dinàmiques 

d’identificació d’Eneatips. 

Fase III: Curs de Cohesió d’Equip; Dinàmiques per fomentar el treball en equip i la cohesió entre els 

membres de l’equip; Descobrir les zones cegues: Dinàmica “one to one”. 

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 

Neuromanage 

Ofereix solucions a Organitzacions basant-se en les evidencies científiques reportades de la 

neurociència.  Incentiven el desenvolupament i potencial d'Individus, Equips i Grups a les empreses. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

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

 

GESTIÓ DE LES EMOCIONS I COMUNICACIÓ 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

La salut emocional es defineix com un estat de benestar en el 

qual l'individu és conscient de les seves pròpies capacitats, pot 

afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de 

manera productiva i fructífera i és capaç de fer una contribució 

amb els dels seus entorns.  

A determinar segons la petició dels 

grups. 

1. La situació actual a l´lRTA: Aspectes a tenir en compte per a afavorir un bon clima de treball i una 

bona comunicació interpersonal.  

2. Nosaltres: Autoconeixement i gestió emocional: Necessitats, Coneixements,  Creences,  Valors, 

Emocions, Conductes, Autoconfiança, Autoestima, Autocontrol, Auto motivació.  

3. Els altres. Conèixer i relacionar-se amb els diferents estils de conducta segons el DISC: Dominància, 

Influència, Seguretat, Control. El reconeixement de l´altre: Les preguntes, L´empatia, L´escolta activa.  

4. La interacció en situacions difícils: Aspectes concrets de la comunicació assertiva: Determinació, 

Respecte per les persones i per les diferències. Descripció objectiva, Crítica constructiva, Parlar des del 

"jo". 

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.  

Area Training 

Centre formatiu especialitzat en matèria de formació, coaching i consultoria. Adaptats a les necessitats 

dels clients i les realitats del mercat laboral. Disposa d’un equip de  professionals independents de 

reconegut prestigi compromesos amb l'eficàcia del projectes encomanats. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

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

 

CONVERSES D’AVALUACIÓ 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

Aquest proposta de taller busca oferir les eines i 

l’entrenament d’habilitats que ajudin a conduir  

aquestes converses d’avaluació de la manera més eficient.  

Busca facilitar:  

- Habilitats i coneixements per els professionals responsables  

- Utilitat i comprensió per als qui les rebran. 

A determinar segons la petició dels 

grups. 

Eina- Estils comunicatius:  

- Identificar el propi estil i el del meu interlocutor (similituds i diferències).  

- Buscar formes d’adaptació per tal de facilitar la comprensió del missatge.  

Eina- Estructura de la conversa:  

- Construir un bon context que predisposi apertura en la conversa.  

- Saber fer preguntes que obrin la reflexió i la comprensió (responsabilitat i compromís de la persona 

avaluada)  

- Tancar: precisió, claredat i pertinença de les conclusions (comprensió compartida).  

Pràctica-Feedback i Acords:  

- Ingredients bàsics del feedback (exemples, comportaments, proposta de millora, etc.).  

- Acords: Crear un compromís de millora responsable (demanar/oferir/acordar) 

Donar eines i habilitats específiques als responsables de guiar les converses d’avaluació. 

Tiempo de aprender – Elena Palma 

Psicòloga per la UB (Universitat de Barcelona) especialitzada en: Comunicació, Lideratge, Anàlisi i 

Resolució de situacions difícils, Presa de decisions, Pensament Estratègic i Analític, Creativitat, Gestió 

de l’Estrés. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

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

 

COM OPTIMITZAR LES ENTREVISTES DE SELECCIÓ 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

Captar i retenir talent no és una tasca fàcil. L’entrevista de 

selecció és el primer contacte entre l’empresa i el candidat. 

Aprendràs a conduir una entrevista de forma natural, detectar 

competències claus i orientar el discurs en funció dels teus 

objectius. 

A determinar segons la petició dels 

grups. 

- Introducció sobre la captació del talent a l'empresa.  
- El protagonisme de les Competències en el procés de selecció de persones 
- Els previs a l'entrevista 
- Tipologia d'entrevista 
- La Importància de les preguntes adequades 
- La comunicació conscient a l'entrevista, una garantia d'èxit.  
- La decisió final 
- Altres elements 

Formar als assistents en habilitats i estratègies personals que permetin preparar i desenvolupar una 

entrevista de selecció per obtenir-ne els millors resultats i poder captar les persones candidates més 

adequades per a cada lloc de treball. 

Area Training 

Centre formatiu especialitzat en matèria de formació, coaching i consultoria. Adaptats a les necessitats 

dels clients i les realitats del mercat laboral. Disposa d’un equip de  professionals independents de 

reconegut prestigi compromesos amb l'eficàcia del projectes encomanats. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

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

 

MENTALITAT D’APRENENTATGE 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

Fa molts anys que els experts avisen de la necessitat de 
fomentar cultura d’aprenentatge dins les Organitzacions. Més 
recentment, el context professional reclama la predisposició a 
l’aprenentatge, en qualsevol treballador, com a requisit 
permanent i indispensable. 

A determinar segons la petició dels 

grups. 

Mentalitat Fixe vs Mentalitat d’Aprenentatge: 

• Definició i Identificació de patrons de comportament i creences vinculades.  

 

Revisió i redefinició de creences sobre 4 aspectes clau:  

• Esforç, Repte, Error i Crítica  

Patrons de comportament que fomenten l’aprenentatge dins l’ organització ( i a la vida):  

• Alimentant un ambient de confiança  

• Construint una cultura de l’esforç  

• Entrenant la mirada constructiva envers els errors  

• Encoratjant l’atreviment i la curiositat envers els reptes  

• Despersonalitzant la crítica i centrant-nos en els comportaments que poden millorar  

 

Pràctica:  

• Cinc actituds clau: Humilitat, curiositat, coratge, persistència i flexibilitat.  

• Revisió de casos reals i pla d’acció per l’aprenentatge individual 

Fomentar la Mentalitat d’Aprenentatge en els professionals 

Tiempo de aprender – Elena Palma 

Psicòloga per la UB (Universitat de Barcelona) especialitzada en: Comunicació, Lideratge, Anàlisi i 

Resolució de situacions difícils, Presa de decisions, Pensament Estratègic i Analític, Creativitat, Gestió 

de l’Estrés. 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

CURS DE SUPORT VITAL BÀSIC (SVB) I DESFIBRIL·LACIÓ EXTERNA 

SEMIAUTOMÀTICA (DESA) 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

Formació reglada i homologada de SVB per a persones 

voluntàries DEA a Cabrils i Amposta 

Durant el primer semestre, curs de 

6 hores, a Cabrils i Amposta. 

La formació es presencial i es realitza en forma de taller teoricopràctics, on es consolidaran els 
coneixements adquirits en la part teòrica i s’aprenen les habilitats i destreses necessàries per a la 
realització de la RCP bàsica i de la desfibril·lació semiautomàtica: 
  -  Què es la ressuscitació 
  -  Què es un desfibril·lador extern automàtic (DEA) 
  -  La cadena de la supervivència 
  -  Suport vital bàsic 
  - Uso del DEA 
  -  Detalls importants quan s’ utilitza un DEA 
  - Qüestions sobre seguretat quan s’utilitza un DEA 
  -  Posició lateral de seguretat 
  -  Transmissió de malalties 
  -  Dispositius per a la via aèria 
  -  Infants 

Dotar dels coneixements al personal voluntari de com realitzar el suport vital bàsic (SVB) en pacients 

amb parada cardiorespiratòria que ho requereixin i com aplicar el desfibril·lador extern automàtic 

(DESA) en persones amb parada cardiorespiratòria que ho requereixin. 

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

RISC BIOLÒGIC 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risc biològic per a persones que treballen o manipulen grans 

quantitats d’adobs. 

Durant el segon semestre, curs de 

2 hores, a Amposta (Cultius 

Extensius) i a Torre Marimon 

(GIRO) 

- Definició i Classificació dels contaminants biològics 
- RD 664/1997 
- Mecanismes d’infecció 
- Reducció dels riscos 
- Mesures de Prevenció 
- Vigilància de la Salut 
- Accidents d’exposició biològica, actuació i primers auxilis.  

Dotar dels coneixements del risc biològic durant la manipulació d’adobs per a dotar de les eines 

necessàries per la seva prevenció.  

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

MINDFULNESS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

Formació de Mindfulness oberta a totes les persones que 

treballem a l'IRTA.  

Durant el segon semestre, curs de 

4 hores, a Cabrils, Mas Bové i 

Col·legi d’Agrònoms. 

Part 1 

Què és Mindfulness, orígens i evidències científiques. Com s'aplica Mindfulness usant l'eina El triangle 

de l'atenció. Portem a la pràctica la introducció conceptual a través d'un exercici divertit i pràctic per a 

experimentar: El Terrícola. 

A continuació veurem com aplicar un control de qualitat del procés Mental i com facilitar la relaxació 

física i mental amb l'exercici Exploració del Cos. 

 

Part 2 

Les 4 emocions bàsiques - un exercici per explorar la consciència de la Por, Ràbia, Tristesa i Alegria i 

conèixer els seus avantatges i inconvenients. Veurem com practicar la Regulació Emocional amb la 

pràctica de l'Atenció a la Respiració, que facilita l'equilibri intern ment-cos i el benestar personal. 

Elaboració d'un Pla de Millora Personal aplicant Mindfulness. El taller finalitza amb la elaboració d'un 

pla personal d'entrenament incloent el llibre Plenament, Mindfulness o l'art d'estar present, que 

materialitza el que ens portem del taller per aplicar-lo a la vida  quotidiana. 

Desenvolupament de la resiliència, la reducció de l'estrès i la intel·ligència emocional. 

INSTUTUTO EsMINDFULNESS: Andrés Martin i Sonia Led 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

PRIMERS AUXILIS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

Coneixements bàsics de socorrisme i primers auxilis Durant el segon semestre, curs de 

2 hores, a Lleida, CReSA i EVAM. 

- Introducció als primers auxilis. 
- Actuació del socorrista. 
- Farmaciola. 
- Ferides. 
- Hemorràgies. 
- Cremades. 
- Fractures, esquinços i luxacions. 
- Estats d'inconsciència. 
- Angina de pit i infart. 
- Intoxicacions. 
- Accidents oculars. 
- Obstrucció de la via aèria. 
- Actuacions bàsiques del socorrista. 
- Evacuació i transport de ferits. 
- Suport vital bàsic i pràctiques de R.C.P. 

Dotar de les nocions bàsiques de socorrisme i primers auxilis a les persones voluntàries dels equips 

d’emergència dels centres.  

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

RECICLATGE VOLUNTARIS DEA 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

Formació reglada i homologada de reciclatge en SVB per a 

persones voluntàries DEA 

Durant el primer semestre, curs de 

2 hores impartit a CReSA, Mas 

Bové i Fruitcentre. 

 

La formació és presencial i es realitzarà en forma de taller teòric-pràctic, on es recordessin i 

actualitzessin els coneixements adquirits en la formació inicial sobre la realització de la RCP bàsica i de 

la desfibril·lació semiautomàtica: 

 

-  Recordar l'actuació en cas de parada cardiorespiratòria. 

-  Actualitzar el SVB (Suport Vital Bàsic). 

-  Pràctiques amb un desfibril·lador. 

-  Examen 

Recordar i actualitzar els coneixements i les habilitats que permeten als alumnes comprendre, abordar 

i resoldre en el seu entorn situacions d'emergència. 

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 



 

Pàgina | 26  
  

ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

FORMACIÓ DE RISCOS DEL SOROLL I DE LES VIBRACIONS. DIRIGIT A 

USUARIS D'EINES I EQUIPS DE CAMP, JARDINERIA I MANTENIMENT 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos i mesures preventives del soroll i les vibracions al lloc de 

treball.  

Durant el primer semestre, curs de 

2 hores, a Mas Bové, Torre 

Marimon, Monells i Amposta. 

 

Pendent de definir.  

 

 

 

 

Donar coneixements als usuàries d’instal·lacions i maquinària amb valors alts de dB i vibracions per 

actuar preventivament davant a aquests riscos.  

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

DETECCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES INTERPERSONALS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

Píndoles per ajudar a identificar, autoavaluar i iniciar un procés 

de resolució d’un conflicte interpersonal en l’àmbit laboral. 

Obert a tot el personal.  

Durant el segon semestre, curs de 

3-4 hores, a Sant Carles, Torre 

Marimon, Monells i Fruitcentre. 

 

Pendent de definir.  

 

 

 

 

Donar eines al personal per saber identificar i, en alguns casos, iniciar la resolució de conflictes 

interpersonals en els que es pugin trobar en l’àmbit del treball. 

Pendent de definir.  
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

CURS PER LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSIS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

Nocions bàsiques de prevenció i control de legionel·la Durant el primer semestre, curs de 

2 hores, a Sant Carles, Torre 

Marimon, Monells, Fruitcentre i 

Mas Bové. 

 

- Nocions bàsiques del cicle biològic i infectiu de la legionel·la 
- Hi ha diferents soques/espècies? Són igual d’infeccioses? 
- Llibreta de manteniment de control de legionel·la:  

o Aspectes claus.  
o Com s’actualitza i en quin format l’hem de tenir.  
o Perquè és important fer cada cosa del que diu la llibreta i amb la freqüència que ho 

diu 
- He rebut els informes del laboratori i hi ha positius, què he de fer?  

Formar al nostre personal de manteniment i responsables de centre per a que puguin interpretar els 

informes que rebem i actuar de forma preventiva i adequada front, sobretot, a resultats positius. 

Braut Eix Ambiental 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

EXTINCIÓ D'INCENDIS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació teòrica i pràctica per als equips d’extinció d’incendis 

de tots els centres que hagin rebut l’última formació abans de 

2017 

Durant el primer semestre, curs de 

2 hores, a Reus, Montcada i 

Reixac, Girona i Lleida. 

- Naturalesa i química del foc 
- Agents extintors 
- Aparatologia de l'extinció 
- Conveniència de l'ús d'agents extintors. 

Capacitar als equips d'Extinció d'Incendis dels centres de l'IRTA.  

ECOGESTOR (Lleida) + PARSI (Resta de províncies) 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

RISCOS ÚS I TREBALL SEGUR AMB MAQUINÀRIA AGRÍCOLA 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

Formació dels prevenció i bones pràctiques en l’ús de 

maquinària agrícola 

Durant l’any, sessions de formació 

de 2 – 3 hores a Torre Marimon, 

Amposta, Gimenells, Mollerussa, 

Mas Bové, Mas Badia i Cabrils. 

Pendent de definir.  

 

 

 

Eliminar o reduir les accions poc segures en l’ús de maquinària agrícola, tant per qui condueix com per 

qui treballa al costat de la maquinària.  

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

CUIDA'T TREBALLANT 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

Curs d’higiene postural i manipulació manual de càrregues per 

a la prevenció de lesions múscul-esquelètiques al lloc de 

treball.  

Durant el segon semestre, sessions 

de 2 hores, a tots els centres de 

l’IRTA. 

Cóm es la nostra columna vertebral; Lesions més comuns; Perquè ens fa mal; Què hem de saber. Punts 

claus a conèixer per fer una bona prevenció. A partir de l'experiència personal dels integrants del taller, 

exposarem les mesures concretes d'ergonomia i higiene postural necessàries per reduir el dolor i 

prevenir lesions. Utilitzarem la pràctica com a eina principal, i material didàctic esquemàtic i visual. 

Exercicis per treballar la consciència corporal. Exercicis senzills que podrem posar en pràctica durant la 

jornada laboral, gairebé sense moure'ns del nostre lloc de treball. Busquem ser pràctics i adaptar-nos a 

les necessitats diàries reals. NO SOM NOMÉS UN COS: Exposarem de manera molt senzilla la 

importància de fer-nos responsables de la nostra salut, tenint en compte que ens hem de cuidar a molts 

nivells. Per tant parlarem d'hàbits a nivell de: alimentació; descans; ment; activitat física 

Donar eines a qui treballa amb PVD's per reduir la fatiga i les sobrecàrregues musculars. treballarà de 

forma teòrica, però sobretot pràctica, l'anatomia, l'ergonomia i uns exercicis pràctics per reduir el 

dolor i prevenir lesions, sobretot a les zones cervicals i lumbars. 

ELENA GUARDIOLA 
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ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

RISC BIOLÒGIC LABORATORIS NBS2 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

Bioseguretat a laboratoris NBS2: Riscos i mesures preventives Durant el primer semestre, 

sessions de 3 hores a Sant Carles, 

Monells, Torre Marimon, Lleida i 

Mas Bové. 

1.  Definició i classificació dels agents biològics.  
1.1 Tipus d'agents biològics  
1.2  Classificació dels agents biològics en funció del grau de perillositat.  
 
2.  Factors de risc en l'exposició a agents biològics.  
2.1 Comportament dels agents biològics  
2.2  Medis de transmissió o fonts d'infecció.  
2.3  Vies d'entrada en l'organisme.  
2.4  Resposta de l'organisme.  
 
3.  Treballs amb agents biològics.  
3.1  Manipulació de materials amb el risc de contenir agents biològics.  
3.2  Accés a zones en les quals existeix risc biològic.  
 
4.  Control del risc biològic.  
4.1  Procediments de treball.  
4.2  Hàbits higiènics.  
4.3  Desinfecció i tractaments contra insectes i rosegadors.  
4.4  Nivells de contenció.  
4.5  Actuacions davant exposicions accidentals.  
4.6  Treballadors especialment sensibles.  
4.7  Vigilància de la salut.  
 
5.  Equips de protecció individual 
6.  Transport de material infecciós 

Sensibilitzar als treballadors i treballadores sobre els riscos derivats del treball amb exposició a agents 

biològics i de les mesures preventives a prendre en els laboratoris de bioseguretat nivell 2 (NBS2). 

ICESE Prevención S.L. – EGARSAT – PREVINT 



 

Pàgina | 33  
  

ÀMBIT FORMATIU: Prevenció de riscos laborals 

Modalitat: Presencial 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

MESURES D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures d’actuació en cas d’emergència al meu centre de 

treball dirigit a tot el personal de l'IRTA que no ha rebut cap 

formació en mesures d'evacuació del seu centre o la última 

vegada el 2016 o abans. 

Durant l’any, sessions de 60 

minuts a tots els centres. 

El Pla d'Emergència i Evacuació del meu centre de treball, actuacions en cas d'emergència, membres 

dels equips d'emergència, exemples de possibles situacions que activarien el Pla. Com actuar, tant si 

formo part d'un dels equips com si només soc usuari de les instal·lacions. 

Que totes les persones usuàries de les instal·lacions del meu centre de treball sàpiguen com actuar 

davant d'una emergència i com i per on evacuar en cas necessari. 

MOISÈS CASTILLO - SPP 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

FUNCIONAMENT GEST-Q 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

El Gest-Q configura un portal de gestió de departament de 

Qualitat integrat dins la plataforma IRTAnet. Aquest portal ens 

permet notificar d’incidències, suggeriments i queixes dels 

clients derivats de la nostra activitat a l’IRTA. Es tracta d’un 

espai personal on poder gestionar les teves aportacions envers 

a la Organització. 

A demanda 

-  IRTAnet 

-  Accès al portal GEST-Q 

-  Continguts del portal 

  o   Com introduir Sugeriments? 

  o   Com introduir incidències? 

  o   Com introduir queixes sobre un client? 

-  Tractament de les meves entrades al portal 

-  Tractament de notificacions rebudes des de Gest-Q 

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

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

ISO 9001:2015 - RISCOS I OPORTUNITATS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La norma ISO 9001:2015 és l'estàndard internacional de 

caràcter certificable que regula els Sistemes de Gestió de la 

Qualitat (SGQ). La sèrie de normes ISO 9000 promouen 

l'adopció d'un enfocament basat en processos. 

A tots els programes i a les 

diferents infraestructures animals 

- Descripció dels requeriments normatius 

- Es facilitaran eines per poder dur a terme la identificació i avaluació de R/O 

- Casos pràctics 

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). 

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

QUADERNS DE PRESA DE DADES 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

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 resulta de gran 

importància.  

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. 

A demanda 

-  Com registrem les dades a laboratori, fàbrica i granja, etc. 

-  Sistema per a elaborar quaderns de presa de dades.  

-  Verificació de les dades primàries  

-  Autoria dels documents 

-  Control dels fulls Excel 

-  Protecció de fulls Excel 

-  Control de la traçabilitat de canvis 

-  Validació dels fulls Excel 

Recordatori de bones pràctiques en el registre de presa de dades primàries en els programes. 

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

QUALIFICACIÓ DE SISTEMES INFORMATITZATS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.).  

A demanda  

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.   

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

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

 

CERTIFICACIÓ GESTIÓ DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (UNE 166002) 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

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. 

A determinar 

-  Documentació de procediments, polítiques, activitats, i altres aspectes de suport a la 

verificació del compliment dels seus requisits i la seva millora. 

-  Declaració de la Direcció establint una política d'I+D+i, assegurant recursos suficients, 

comunicant la seva importància i revisant el seu funcionament. 

- Establiment d'un model de procés d'I+D+i, determinant la seqüència d'activitats, mètodes i 

criteris. 

- Establiment d'unitats de gestió d'I+D+i, o d'unitats d'I+D+i. 

- La provisió de recursos adequats, suficients i competents per a realitzar les activitats d'I+D+i. 

- Organització d'aquests recursos, definint procediment, informes i processos de comunicació. 

-  Ús d'eines de creativitat, vigilància tecnològica, i anàlisi interna i externa. 

-  Selecció i gestió de la cartera de projectes. 

-  Protecció i explotació dels resultats. 

-  Mesurament, avaluació i millora del sistema de gestió de la I+D+i. 

Optimitzar els processos de recerca i innovació dins de l’Organització, introduint una sistemàtica 

orientada a la gestió de processos nuclears.  

AENOR. 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

GESTIÓ DE MOSTRES I MATERIALS D’ASSAIG 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

Donar a conèixer els requeriments interns per a la gestió de les 

mostres i altres materials d'assaig. D'altra banda, explicar com 

cal formalitzar la qualificació del personal tècnic 

PG-44: Gestió de mostres i materials d'assaig + Qualificació del 

personal tècnic. 

A demanda 

- Descripció de la sistemàtica general per al tractament de mostres i materials d’assaig des de la 
seva recepció 

- Identificació de les mostres i materials per a la realització dels assaigs 
- Eliminació o destinació final que asseguri la traçabilitat de les mostres i materials 
- Minimització de riscos  
- Garantir les normatives i lleis d’aplicació 

Garantir bones pràctiques sobre la sistemàtica en el tractament de mostres i materials d’assaig en 

entorns d’investigació. 

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

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

 

SISTEMA D’ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS DE CONTROL CRÍTIC - APPCC 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

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). 

Plataforma infraestructures- data a 

determinar 

-  Introducció al Sistema d’APPCC  

-  Aplicació del sistema a les línies de fabricació de Noel Formació de l’equip de treball  

-  Descripció de les activitats i productes  

-  Diagrama de flux  

-  L’Anàlisi de Perills: valoració Determinació de PCCs  

-  Establir límits crítics  

-  Establir un sistema de vigilància  

-  Establir les mesures correctores  

-  Procediments de comprovació  

-  Sistema de documentació i registre  

-  Pla de control de proveïdors  

-  Pla de control de l’aigua  

-  Pla de formació i capacitació  

-  Pla de control d’ al·lèrgens  

-  Pla de neteja i desinfecció  

-  Pla de control de temperatures  

-  Pla de control de plagues  

-  Pla de manteniment i calibració 

-  Pla de control de residus i traçabilitat 

Conèixer el Sistema d’APPCC, els seus principis i la seva mecànica d’aplicació. Conèixer els prerequisits, 

la seva estructura i com es relacionen amb el sistema APPCC.  

Formació externa 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

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

 

BONES PRÀCTIQUES DE LABORATORI (BPL) 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

A demanda 

El seu àmbit d’aplicació són els estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental. 

Reial Decret 1369/2000: Principis de Bones pràctiques de laboratori 

La finalitat és promoure la qualitat de les dades dels estudis. La comparació de la qualitat d’aquestes 

dades constitueix la base de l’acceptació mútua entre països a fi de registrar o autoritzar productes 

farmacèutics, plaguicides, additius destinats a l’alimentació humana i animal, cosmètics, medicaments 

veterinaris i productes similars, així com per la regulació de les substàncies químiques industrials. 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial 

 

BONES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VETERINÀRIES (BPCv) 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació que cal realitzar periòdicament (requeriment 

normatiu) a aquelles persones que es troben sota l’abast de les 

BPCv (estudis de productes per a registre).  

A demanda 

Donar una formació essencial als investigadors clínics en la metodologia de recerca, especialment en 

l'aplicació de les Normes de Bona Pràctica Clínica. 

Comprendre les diferències entre tipus de recerca, entre un protocol d’assaig i altres tipus d’estudi, i si 

fos necessari arribar a elaborar-los. També han de saber fer el seguiment de l'assaig o estudi i fer-ne 

l'informe final. Totes les activitats es faran d'acord amb les Normes de Bona Pràctica Clínica, que formen 

el nucli conceptual d'aquesta activitat pedagògica i que parteixen del respecte als postulats ètics, 

internacionalment consensuats, que han de regir la recerca clínica. 

Formació interna IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Presencial. 

 

CALIBRATGE D’EQUIPS DE MESURA 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció dels sistemes de control metrològic dels equips de 

mesura de l’IRTA. 

A demanda 

- Sistemes de control metrològic dels EIMA’s 

- Càlcul de la incertesa de mesura 

Capacitar al responsables d’EIMAs de l’IRTA per a dur un correcte control dels equips 

Formació externa 
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ÀMBIT FORMATIU: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE L’IRTA 

Modalitat: Online 

 

SISTEMA INTEGRAT GESTIÓ DE L’IRTA 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La norma ISO 9001:2015 és l'estàndard internacional de 

caràcter certificable que regula els Sistemes de Gestió de la 

Qualitat (SGQ). La sèrie de normes ISO 9000 promouen 

l'adopció d'un enfocament basat en processos. L’adaptació 

d’aquests processos com a IRTA és el que tracta aquesta 

formació.  

Moodle Online- Lliure disposició 

Tots els nouvinguts 

- Diferents mòduls on es descriuen els requeriments ISO 9001 aplicats a l’IRTA 

 

L'objectiu del curs és descriure la sistemàtica adoptada per l'IRTA per aplicar els requeriments normatius 

de la gestió de la qualitat (ISO 9001 i UNE 166002) a l'institut. 

Unitat de Garantia de la Qualitat IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal tècnic i de suport directe V1, V2, V4 

 

CURS BÀSIC D’APLICADORS DE PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

Oferir una formació general i específica sobre l'ús i la 

manipulació de productes fitosanitaris, que permeti, alhora, 

obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes 

fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent 

(DECRET 61/2015, de 28 d’abril). 

A determinar segons petició de 

grups 

A- Part teòrica repartit en 12 temes que formen 5 mòduls o temàtiques amb els següents continguts: 

 Mòdul 1: Enemics dels cultius i mètodes de control.  

 Mòdul 2: Tractaments, mètodes i equips d’aplicació.  

 Mòdul 3: Productes fitosanitaris.  

 Mòdul 4: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris 
per al medi Ambient.  

 Mòdul 5: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris 
per a les persones.  

B- Part pràctica presencial: pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i identificació d’EPIs. 
C- Examen final al finalitzar la sessió pràctica. 

Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta. Adonar-se de les 
conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, 
tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi 
ambient. Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de 
manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic 

A determinar. El contingut del curs es pot veure modificat per acabar d’adaptar les necessitats al personal 

IRTA. 
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ÀMBIT FORMATIU: Idiomes 

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

 

ENGLISH FOR RESEARCH 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

English lessons to improve speaking and writing abilities. 

Courses will be adapted to the group requirements. 

To be request by the Program 

The aim is that the training will be based on lectures and those will include practical exercises, 

understanding of texts, presentations and discussion. Finally, the trainer will very much adapt to the 

needs and requirements of the group. 

The total length of the course can be adapted to the requirements, minimum of 25 hours course will be 

required. Classes once a week and the schedule will be depending on the requirements of the groups 

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.  

To be determinate depending on the group. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Caps i Responsables 

 

COACHING SESSIONS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching session to improve competences on managerial skills. To be request by the Manager 

Sessions will convene personal meetings and on-line follow up. All sessions will be adapted to person 

requirements. 

Personalised session that builds up leadership based on a competence analysis and work towards 

improving the exiting competences and providing strategies for people management. 

To be determine 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: PhD d’últim any 

 

CAREER MANAGEMENT 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

This workshop aims to provide assessment to the last year PhD 

students when looking for a Postdoc position  

To be request by the PhD’s 

The workshop is very interactive and based in practical cases were attendants can put in practise the new 

concepts and work on their CV and social networks 

Outline: 

- What can I do after my PhD? 

- CV conditioning 

- Social networks for job hunting! 

- Types of interviews 

- Plan ahead 

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. 

IRTA 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal investigador i tècnic que o requereixi 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

PERSONAL EFFECTIVENESS: Introduction 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

This course aims to provide tools to attendants to improve their 

day to day 

To be request by the Staff 

- Where does your time go? An activity that encourages participants to work together to 

identify what prevents them making the best use of their time. Identifying our time bandits. 

- Importance vs urgency: prioritising and how to categorise tasks according to importance and 

urgency. 

-  Effective to-do lists: how to break ‘stuff’ into tasks, what’s the next action? designing it and 

personalise it. 

-  Managing interruptions: identification and management of interruptions that interfere with 

our effectiveness 

-  Procrastination: Activities to help participants recognise where they procrastinate, why they 

do it and how to manage it. 

- Delegating: What should we delegate and who should we delegate to?, participants examine 

some delegation advice from famous people and consider the relevance to themselves. 

 
 Janice Haywood 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal investigador i tècnic que o requereixi 
Formació bonificada: Aquesta formació té una obligada assistència del 75% de la formació 

 

PERSONAL EFFECTIVENESS:  Follow up 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

  

This course aims to do a follow up on the introduction to 

personal effectiveness. 

To be request by the Staff 

Pre-work: 

Before the sessions, each individual will prepare the following: 

- A note of the time management techniques they are trying to implement at work 

- The challenges they are experiencing in the implementation 

 

In groups of 3 people there will be a first face-to-face session, where participants not only receive 

orientation about their own challenges but also learn from the others and gain new insights. 

Then sessions face-to-face/online sessions can be arranged in order to consult and follow-up. 

 
 Janice Haywood 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

 

PRESENTATION SKILLS: How to structure a presentation according to your audience 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The session will be of a very reduced number of attendants and 

highly interactive. Feedback will be given to all attendants after 

putting in practise the skills.  

To be scheduled  

- 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 your presentations. 

- Improve your stage performance with visual aids. 

The aim is to improve the communication skills and structuring presentations 

Institut 5 fars 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

 

PRESENTATION SKILLS: The power of creativity to impact and persuade 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The session will be of a very reduced number of attendants and 

highly interactive. Feedback will be given to all attendants after 

putting in practise the skills. 

To be scheduled  

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 message to the audience. This workshop is addressed to advance presenters that want to improve 

their performance and have already achieved a strong presentation skill. 

The aim is to improve the communication skills and structuring presentations 

Institut 5 fars / Khimera 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal que parla en públic habitualment 

 

PRESENTATION SKILLS: How to overcome the stage fright and the body language 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

The session will be of a very reduced number of attendants and 

highly interactive. Feedback will be given to all attendants after 

putting in practise the skills. 

To be scheduled 

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. 

The aim is to improve the communication skills and structuring presentations 

Institut 5 fars / Khimera 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal que parla en públic en canals digitals 

 

PRESENTATION SKILLS: engaging people throough TV screens 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

  

The session will be of a very reduced number of attendants and 

highly interactive. Feedback will be given to all attendants after 

putting in practise the skills. 

To be scheduled 

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 message to the audience. Including visual elements and objects that can enhance the engagement 

of the audience in several formats i.e. class, workshops etc.  This workshop is addressed to advance 

presenters that want to improve their performance and aim to innovate in their dissemination sessions 

and knowledge transfer. . 

The aim is to improve the communication skills and structuring presentations 

To be defined 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Personal que parla en públic habitualment 

 

EXPLAINING YOUR RESEARCH TO ANYONE: Inside or outside science 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

The session will be of a very reduced number of attendants and 

highly interactive. Feedback will be given to all attendants after 

putting in practise the skills. 

To be scheduled 

Knowledge and understanding alone isn’t enough; having the tools and techniques to express what you 

know effectively to people inside and outside your discipline and outside science is critical. The course 

will give participants tools to identify and understand the needs of different audiences and how to choose 

appropriate methods to reach out to them effectively. 

In preparation for the course participants should think about aspects of their research that they would 

like to explore and ways of explaining these ideas visually. More information about pre-course 

preparation will be sent to the participants before the course. 

Participants will get practical techniques to express and explain complex ideas and aspects of their 

research to different types of audiences, including those inside and outside their particular discipline, the 

news media and the general public. 

To be defined 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial 

 

SOCIAL MEDIA FOR RESEARCHERS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

 

Objectius: 

 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This course will provide you with theoretical and practical 

course on how social media can help you boost your research 

and build your online reputation. 

To be scheduled 

Social media such as Twitter and blogs can help you increase the impact and visibility of your research, 

engage with fellow researchers and meet new collaborators, as well as build on your online reputation 

and thus become more competitive. In this course, we will show you how social media can help you 

boost your research, and we will teach you the basic tips to master social media! 

To motivate our researchers to use social media to boost their research. 

IRTA – Àngels Codina (Cap de Comunicació) 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats i competències personals 

Modalitat: Presencial  

Destinataris: Only researchers and other personnel who will potentially appear in the media can apply 

 

MEDIA SKILLS FOR SCIENTISTS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

 

Continguts: 

 

 

Objectius: 

 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

If you don’t talk to a journalist, someone else will. Media 

exposure can lead to more colaborators and funding. This 

course aims at helping you become a confident communicator 

with the media and enhance your professional reputation, 

while improving public understanding of your research. 

To be scheduled 

Do you want to take control when communicating with journalists? In this course we’ll show you how! 

Though this course will include some media theory, it will be mainly practical. You will get to know 

how the mass media work, and understand the dynamics of a press office and the journalists’ needs. 

This will improve your communication with journalists and guarantee that the information released in 

the media is trustworthy and understandable. 

The aim of this course is to address any reservations you might have about engaging with journalists 

and show you how to turn your communications into opportunities that will advance your own career 

and interests. 

IRTA – Àngels Codina (Cap de Comunicació) 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

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

 

SCIENTIFIC WRITING 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

The course will be highly interactive. Participants will put in 

practise tips to improve their writing 

According to request of the Staff 

 Mechanics at the paragraph level: 

- Cohesion and flow: placing given information before new information, repeating key terms and 

using topic sentences. 

o Storytelling: developing the “characters” of your research story. 

o Mechanics at the sentence level: 

o Conciseness: cutting redundant words, using affirmatives instead of negatives, 

breaking long sentences into short ones, turning phrases into words. 

- Clarity: putting subjects, verbs and objects close together, using active voice, using characters 

that perform actions, using the first person. 

- Language recycling: a strategy for making linguistic templates to use in your writing. 

The aim of the course is to focus on the mechanics of scientific writing in English, at the levels of the 

paragraph and the sentence. It is addressed to beginning, midcareer and senior researchers with a high 

level of written English. 

Susan Frekko 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

Modalitat: Presencial 

 

INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS (IPR) FOR RESEARCHERS – LEVEL I 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’ impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

Basic concepts that a researcher should know and manage 

when developing new technologies, methods and processes 

that could be exploited in the market. The training includes 

how to manage different modalities of intellectual property 

rights in research organizations like patents, industrial secrets, 

trademarks, microorganisms, etc.  

01/09/2020 – TORRE MARIMON 

Sala Xemeneia 

07/09/2020 – FRUITCENTRE 

Sala Polivalent 

- When IPR are to be taken into account in your daily life as a researcher? 

- When should you consider to apply for a patent, an industrial secret, a trademark, a 

microorganism registration, etc...? 

- The basic concepts behind a patent, an industrial secret, a trademark, a microorganism 

registration, a copyright and other less frequent forms of industrial property. 

- IRTA policy on IPR: what it is, where to find it and when and how should I take it into account 

Provide attendees the knowledge on how to initiate an IPR process in IRTA, making them capable to 

identify which part of their work could be subjected to exploitation and/or protection and encouraging 

them to dedicate the adequate efforts to increase the impact of their job in our society. 

IRTA in collaboration with Clarke & Modet. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

Modalitat: Presencial 

 

PLANT VARIETIES ACQUISITION: Management of rights  

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’ impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

Basic concepts that a researcher and support staff working in 

the field of Plant Production should master in order to perform 

its job conveniently and to have adequate tools to negotiate 

with third parties. 

1st semestre 2020 

1 day course (6 hours) 

Col·legi Oficial d’Enginyers 

Agrònoms de Catalunya 

- When Plant Variety Rights are to be taken into account in your daily life as a researcher? 

- The basic concepts behind the rights derived from the acquisition of new plant varieties:  

o UPOV  

o US Plant Patents. Can plants be patented in other countries? 

o Patenting Plants, Plant Genes and other Biotechnological inventions in Europe 

o The Nagoya Protocol 

- Protecting Plant Variety Rights in Spain - ANOVE 

- IRTA policy on Plant Variety Rights: what it is, where to find it and when and how should I take 

it into account. 

Provide attendees the knowledge on how plant variety rights are managed in IRTA, making them capable 

to identify which part of their work could be affected by this policy and encouraging them to dedicate 

the adequate efforts to increase the impact of their job in our society. 

IRTA in collaboration with ANOVE. 
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

Modalitat: Presencial 

Destinataris: Post-docs, S. Researchers and Technicians 

 

PROJECT MANAGEMENT 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

 

What is a project? What art he steps that forms the life-cycle 

of a project? How can we get help to manage it? 

With this course, attendants will be able to understand how is 

the methodology of Project Management at our Institute. 

Lleida: Thursday February the 6th, 

from 10 to 17h.   

TM: Tuesday February the 4th from 

10 to 17h. 

1) What’s a project? 

2) Triple restriction: Scope, Cost and Time 

3) How can we apply methodology in the Project Management  

Understand what a project means and provide attendants with useful tools to improve their management 

techniques of a project.  

IRTA  
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ÀMBIT FORMATIU: Habilitats tècniques i de gestió 

Modalitat: Presencial 

 

DESIGN OF GRAPHICAL ABSTRACTS 

 

Descripció:                 Dates, horaris i lloc d’impartició: 

 

 

 

Continguts: 

 

Objectius: 

 

Centre formatiu / Docent: 

 

 

 

 

 

The course will be a practical session were attendants will be 

able to put in practise the acquired knowledge on design and 

using the software. 

To be request by the Staff 

1. Introduction: to understand how the graphical abstracts area key tool to summarise the 

research content. 

2. Gather information: how to select the relevant information. 

3. Draft: how to organise the information and start drafting the project. 

4. Design: how to find images and use license free software’s to develop our design.  

The aim of this course is to provide user knowledge and skills to researchers on how to elaborate a 

graphical abstract, in the sense of the graphic design and provide them with tools i.e. free licence 

software to be able to elaborate high quality designs. 

KAMON DISSENY  
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FORMACIONS ESPECIFIQUES programes      

Descripció acció formativa Data Lloc d’impartició 

Enviament material biològic 08/01/2020 CReSA 

Funcionament General Laboratoris i conceptes de risc, biocontenció i emergències 09/01/2020 CReSA 

Gestió i ús d’equips crítics (CSB, micropipetes, centrifugues, autoclaus) 15/01/2020 CReSA 

Incidències i desviacions en entorns de laboratori 16/01/2020 CReSA 

Equips protecció individual 28/01/2020 CReSA 

Evacuació NBS3 29/01/2020 CReSA 

 

 

Bonificació de les accions formatives 

El 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, 06 de febrer 2020 
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