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1.- Llista d’activitats formatives 2021
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Activitats formatives
Curs de formació
continuada d’investigació
(External seminars)
Curs d’actualització de
formació en investigació
(Friday seminars)
Seminaris IRISCAT

Organitza
Responsable
Seminaris externs:
Glòria Arqué –
Cristina Martínez
Responsable Friday
seminaris: Fabien
Delaspre
Aliança IRISCAT

Adreçat
Personal
investigador

Calendari
De gener a
desembre

Personal
investigador

De gener a
desembre

Personal
investigador
Personal
investigador
Personal tècnic

De gener a
setembre
De setembre a
maig

Comissió de Formació
IRBLleida – Suriña
Assessors

Personal IRBLleida

Maig – juny

Direcció General
d'Atenció Ciutadana Escola d'Administració
Pública de Catalunya

Personal IRBLleida

Maig - juny

Escola d'Administració
Pública de Catalunya

Personal IRBLleida

Maig - juny

Comissió de Formació
IRBLleida - Animalaria
Formacióny Gestión
S.L

Personal tècnic i
investigador

Maig - juliol

Go_Hero consortium

Personal IRBLleida,
IDIBGI i IISPV
Personal IRBLleida

Juliol - octubre

Secretaria
d'Administració i
Funció Pública Escola d'Administració
Pública de Catalunya

Personal IRBLleida

Novembre

Comissió de Formació
IRBLleida – Suriña

Personal IRBLleida

Novembre

2ª edició ‐ Forma’t per a
divulgar. Escola de
divulgació científica de
Lleida
Curs de protecció de dades
i ciberseguretat en l’àmbit
sanitari - Curs bonificat
Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
Microcurs d'introducció a
l'accessibilitat web Activitat finançada pel Fons
de Formació Contínua de
Catalunya.
MOOC "Transparència i
protecció de dades:
interacció i equilibri”
Activitat finançada pel Fons
de Formació Contínua de
Catalunya.
Curso experimentación
animal A, B y C - Curs
bonificat Fundación Estatal
para la Formación en el
Empleo
Seminaris Go_Hero

UCC+I IRBLleida

Curs de formació per al
teletreball. Entitats del
sector públic institucional
(no es va impartir
finalment)
Jornada sobre els protocols
per al tractament de casos
d'assetjament psicològic i
sexual (es va canviar de
data i no es fa informar a
les persones inscrites)
Dinar de Carmanyola:
metodologia ‘Meal Prep’

Escola d'Administració
Pública de Catalunya

Setembre octubre
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13

14

15

16
17

per menjar saludable a la
feina invertint 3 hores a la
setmana - Curs bonificat
Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
Curs augmenta la teva
efectivitat personal i
professional - Curs
bonificat Fundación Estatal
para la Formación en el
Empleo
MOOC "Comunicació,
gènere i violències
masclistes" – Finançat amb
els fons de l’AFEDAP
Establir acords. La
Neuronegociació - Curs
bonificat Fundación Estatal
para la Formación en el
Empleo
Iniciació formació online en
protecció de dades
B2 (Upper intermediate)
General English - Curs
bonificat Fundación Estatal
para la Formación en el
Empleo

Assessors

Comissió de Formació
IRBLleida – Suriña
Assessors

Personal IRBLleida

Novembre

Escola d'Administració
Pública de Catalunya

Personal IRBLleida

Novembre desembre

Comissió de Formació
IRBLleida – Suriña
Assessors

Personal IRBLleida

Novembre desembre

Comissió de Formació
IRBLleida
Centre de Formació
Miró

Personal IRBLleida

Desembre

Sara Puy

Setembre –
desembre
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2.- Activitats
1. Curs de formació continuada d’investigació (External seminars)
•

Dates: de gener a desembre.

•

Objectius generals: actualitzar coneixements multidisciplinaris en tasques de
recerca convidant als investigadors més rellevants en les diferents àrees
d’investigació per a discutir el seu treball.

•

Metodologia: sessió en format seminari amb una presentación de la persona
convidada d’uns 30 minuts de durada i després sessió de preguntes.

•

Organitza: IRBLleida.

•

Coordinador: Glòria Arqué / Cristina Martínez.

•

Adreçat a: personal investigador.

•

Lloc: online.

•

Horari: dimecres, de 12.00 a 13.00 hores (hi ha variacions segons la disponibilitat
del ponent).

•

Places: capacitat lliure.

•

Hores total: 8 hores.

•

Acreditació: no.

•

Seminaris: 8 (3 dones i 5 homes).

26/1/2021 Joaquin Gadea

Prof. John M.
4/2/2021 Mariadason, PhD

Generation of gene edited
pigs as model of human
diseases

Transcriptional desregulation
and therapeutic
vulnerabilities in poorly
differentiated colorectal
cancers
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Gerard Cantero17/2/2021 Recasens

New components
of mucin secretion

Amanda
17/3/2021 Rodriguez

El papel del eje cerebrointestino en la enfermedad
psiquiátrica

20/4/2021 Pedro González

Metagenomics in the
academia and clinical studies:
Technical approaches,
challenges and future
perspectives

28/4/2021 Javier Duceta

Three-dimensional Packing
of Curved Epithelia: Biology
and Topology meet Physics

Cristina Mayor12/5/2021 Ruíz

Strategies to identify
molecular glue degraders at
scale

2/6/2021 Concepción Lillo

La polaridad celular en las
patologías de retina'.

6

Memòria Formació 2021
2. Curs d’actualització de formació en investigació (Friday seminars)
•

Dates: de gener a desembre.

•

Objectius generals: l'objectiu d'aquesta activitat és formatiu i informatiu.

Formatiu, perquè assegura que el personal investigador en formació, al final
del seu període de tesi doctoral, tingui capacitat d’estructurar una xerrada
científica. Informatiu, perquè permet la interacció dels grups de l’IRBLLEIDA
i funciona com a plataforma per actualitzar els seus últims avanços científics.

•

Metodologia: seminari en Anglès de 15-20 minuts de durada, més 10 minuts de
discussió. S'ha dissenyat el curs per afavorir la participación de personal
investigador en formación i també de personal investigador sénior per informar de
les darreres novetats en recerca.

•

Organitza: IRBLleida.

•

Coordinador: Fabien Delaspre.

•

Adreçat a: personal investigador.

•

Lloc: online / presencials a la sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida.

•

Horari: 15.30 hores, divendres.

•

Places: sense limitació en el format online / sala d’actes té capacitat per a més de
100 persones.

•

Acreditació: si.

•

Número de seminaris: 29 (25 dones i 4 homes).

DAY

SPEAKER

GROUP

13/1/2021

Auria Eritja

Vascular and renal
translational research group

22/1/2021

Neus Pérez
Lorite

Cell cycle

IMAGE
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5/2/2021

Coral Torres

Clinical Neurosciences

12/2/2021

Águeda
Martinez

Molecular Oncology

19/2/2021

Júlia Luna

GRIM

5/3/2021

Silvia Gras

Patologia Neuromuscular
Experimental

12/3/2021

Aurora Pérez

Vascular and Renal
Translational Research group

19/3/2021

Andree
Yeramian

Patologia Oncològica

Alberto Marin
Sanguino

Systems Biology group

Estefania
Anguita

Oncologia Molecular

9/4/2021

16/4/2021
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30/4/2021

Glòria Arqué

Neurociències Clíniques

14/5/2021

Marta Mediina

Bioquímica de l'estrés oxidatiu

21/5/2021

M. Alba Sorolla

GREBIC

11/6/2021

Li Xing

Oncologia Molecular

2/7/2021

Alba Blasco

Patologia Neuromuscular
Experimental

9/7/2021

Sandra
Montellà

Senyalització en Llevats

Chiara Rossi

Fisiopatologia Metabòlica

23/7/2021
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30/7/2021

Marta Corral

GRIM

17/9/2021

Anabel Sorolla

GREBIC

Lucia Pinilla

Precision Medicine in Chronic
Diseases group

8/10/2021

Fabien
Delaspre

Bioquímica de l'estrés oxidatiu

22/10/2021

Maria
Coronada

Translational Reasearch in
Respiratory Medicine group

29/10/2021

Patricia
Montes

Models de malalties en
Drosophila

12/11/2021

Sara Salvany

Patologia Neuromuscular
Experimental

24/09/2012
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19/11/2021

Alek HanafiMetwall

Evolutionary developmental
biology group.

26/11/2021

Alessandra
Pross

Evolutionary developmental
biology group.

Arabela Sanz

Bioquimica de l'estrés oxidatiu

10/12/2021

Nuria Vivancos

Oncologia Molecular

17/12/2021

Alaó Gatius

Patologia neuromuscular
experimental

3/12/2021

3. Seminaris IRISCAT
•

Dates: de gener a setembre.

•

Objectius generals: donar a conèixer la recerca realitzada als centres de l’aliança
IRISCAT..

•

Metodologia: organització de seminaris online sobre diferents recerques dels
centres de l’aliança IRISCAT.

•

Organitza: aliança IRISCAT.

•

Coordinador: aliança IRISCAT.
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•

Adreçat a: personal investigador.

•

Lloc: online.

•

Horari: dimecres, a les 16.00 hores.

•

Places: il·limitat

•

Acreditació: no

•

Número de sessions: 14 (7 dones i 7 homes).
DAY

SPEAKER

TITLE

20/1/2021

Rafael Mañez

Generació d'immunitat protectora contra les infeccions

28/1/2021

Robert Fabregat

IRISCAT, una oportunitat de present i futur

17/2/2021

Clara Montagut

Utilitat clínica de la biòpsia líquida en cáncer colorectal

3/3/2021

Laura Furlong

7/4/2021

Rafael de Cid

Coping with the gene-disease big data: The DisGeNET platform on disease
genomics
GCAT Genomes for Life: Contributions to COVID-19 research

21/4/2021

Javier Briones

Assaigs Clínics amb CarT Cells per càncers hematològics

Gemma
Moncunill

"SARS-CoV-2 seroprevalence and antibody kinetics"

Maria PauleKieny

“COVID-19 vaccines: from the R&D race to mass vaccination"

Carolina Serena

Adipose tissue as immunological organ: interaction between adipose-derived
stem cells and gut microbiota on chronic inflammatory diseases

16/6/2021

Jose Ibeas

“Artificial intelligence in nephrology: a change in the paradigm

30/6/2021

Scott Berry

"The Scientific Innovations of the REMAP-CAP Platform Trial”

14/7/2021

Cristina Prat
Aymerich

"BCG vaccination to Reduce the impact of COVID-19 in healthcare workers
(BRACE) Trial - roll out in Europe”

8/9/2021

Gerard Muntané

"Pleiotropy & human complex disease”

22/9/2021

Clara Montagut

"Utilitat clínica de la biopsia líquída en càncer colorectal”

5/5/2021
19/5/2021
2/6/2021

4. 2a edició curs Forma’t per a divulgar. Escola de divulgació científica de Lleida
•

Dates: de setembre a maig.

•

Objectius generals: fomentar la participació de la comunitat investigadora de
l’IRBLleida en la difusió de la ciència en general i de la recerca realitzada a Lleida.

•

Metodologia: organització de 7 temes diferents de divulgació, d’una durada de 4
hores per tema, que es desenvolupen en dues sessions de setembre a maig.
o Setembre 2021 – Tècnica gestual i vocal
o Octubre 2021 – Parlar amb mitjans de comunicació
o Novembre 2021 – Divulgació i infografies
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o
o
o
o
o
o

Desembre 2021 – Divulgació i joc
Gener 2022 – Divulgació i còmic
Febrer 2022 – Divulgació a YouTube
Març 2022‐ Investigació i comunicació digital
Abril 2022 – Concurs final (participació obligatòria per
obtenir certificat)

•

Organitza: IRBLleida.

•

Coordinador: Meritxell Soria.

•

Adreçat a: personal investigador i tècnic.

•

Lloc: online.

•

Horari: dimarts i dijous de 15.00 a 17.00 hores.

•
•

Personal inscrit: 28 (20 dones i 8 homes).
Personal amb acreditació final del curs: pendent abril 2022.

•

Acreditació: acreditació pel Consell Català de Formació Continuada amb 3,8
crèdits.

•

Número de sessions: 14 + sessió final.

5. Curs de protecció de dades i ciberseguretat en l’àmbit sanitari
•

Dates: maig i juny 2021.

•

Objectius generals:

•

Metodologia: la modalitat en línia permet a l’alumne compatibilitzar la formació
amb la seva disponibilitat del temps i lloc de residència. La formació en línia és
mitjançant un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l’alumne,
fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per

o Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum
de la publicació i entrada en funcionament del reglament comunitari
així com la Llei Orgànica 3/2018.
o Analitzar la confidencialitat en l’àmbit sanitari de la normativa
d’aplicació actual.
o Analitzar les obligacions que la llei estableix, així com les
responsabilitats existents pel seu incompliment.
o Conèixer els principals conceptes en torn a la ciberseguretat.
o Analitzar i identificar les amenaces més freqüents en els sistemes
d'informació.
o Estudiar els principals estàndards que regeixen la ciberseguretat.
o Seguir unes correctes polítiques de seguretat per a poder establir
comunicacions segures.
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facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L’estudi
comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les
activitats complementàries d’avaluació contínua i aprenentatge programades per al
seu desenvolupament a través de les aules virtuals, garanteixen l’adquisició dels
coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat precisa en la seva
activitat.
•

Organitza: Suriña Assessors

•

Coordinador: Comissió formació IRBLleida

•

Adreçat a: personal IRBLleida.

•

Lloc: online.

•

Horari: asincrònic.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 22 (18 dones i 4 homes)
Personal amb acreditació final del curs: 22 (100%).

•

Acreditació: si.

6. Microcurs d'introducció a l'accessibilitat web
•

Dates: maig i juny de 2021.

•

Objectius generals: assolir coneixements bàsics sobre accessibilitat web i

sensibilitzar i identificar l'aplicació dels coneixements a la feina.

•

Metodologia: el curs es podrà seguir per mòbil, tauleta o portàtil a través de la
plataforma d'Snackson. L'alumnat rebrà cada dia que duri el curs uns continguts
proporcionats per Snackon, amb nocions sobre la matèria i algun petit qüestionari;
l'alumnat pot atendre aquests continguts lliurement quan millor li vagi bé. El primer
dia del curs rebrà d'Snackson les instruccions per accedir al microcurs. S'estableix
un mínim del 65% per acreditar la participació al curs.

•

Organitza: Direcció General d'Atenció Ciutadana i Escola d'Administració Pública
de Catalunya.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal de les entitats del sector públic institucional de la Generalitat
de Catalunya no tutelat pels departaments d'adscripció.

•

Lloc: online.

•

Personal IRBLleida inscrit: 5 (4 dones i 1 home).
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•

Personal amb acreditació final del curs: 5 (100%).

•

Acreditació: si.

7. MOOC "Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri”
•

Dates: maig i juny 2021

•

Objectius generals:
o Conèixer el marc normatiu i els conceptes clau relacionats amb la
transparència, el dret a l'accés i la protecció de dades.
o Conèixer els deures de les administracions públiques en relació amb la
transparència i la protecció de dades.
o Saber resoldre els casos en què la transparència i la protecció de dades
entren en conflicte, per mitjà dels principis generals en
o l'aplicació dels límits.
o Conèixer el sistema de garanties de la transparència i el dret a l'accés a
l'Administració pública mitjançant el sistema de recursos i
o reclamacions i del règim sancionador.

•

Metodologia: aquest curs en línia ha estat dissenyat seguint el model pedagògic
dels MOOC. S'hi combinen vídeos breus, en què l'expert exposa els continguts
principals de cada unitat, amb articles, infografies, exercicis d'autoavaluació i
fòrums de discussió. També s'hi plantegen casos pràctics que permeten a l'alumnat
adquirir les eines per determinar els límits entre la transparència i la protecció de
dades.

•

Organitza: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal dels organismes i entitats del sector públic institucional de
l'Administració de la Generalitat.

•

Lloc: online.

•

Personal IRBLleida inscrit: 4 (3 dones i 1 home).

•

Acreditació: si.

8. Curso experimentación animal A, B y C
•

Dates: de maig a juliol de 2021

•

Objectius generals: adquirir coneixements de formació per a la capacitació en la
Funció C del Personal que realitza els procediments amb animals d'experimentació,
la Funció A de Cuidador i la Funció B d'Eutanàsia, complint l'Ordre Ministerial
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ECC/566/2015.
•

Metodologia: cursos dissenyats per Responsables de Centres de Recerca amb
animals seguint el Marc-Formatiu Europeu i l'Ordre Ministerial ECC 566/2015. Són classes gravades en vídeo a professors experts i que estan disponibles les 24
hores del dia. Durant el curs els alumnes estaran en contacte amb els seus tutors a
través d'un fòrum docent. El material complementari del curs sense drets d'autor,
podrà ser descarregat pels alumnes.

•

Organitza: Animalaria Formación y Gestión.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal que estigui en contacte amb animals utilitzats, criats o
subministrats amb finalitats d'experimentació i altres fins científics, incloent la
docència.

•

Lloc: online.

•

Personal IRBLleida inscrit: 5 (5 dones).
Personal amb acreditació final del curs: 4 (80%).

•

Acreditació: si.

9. Seminaris Go_Hero
•

Dates: de juliol a octubre de 2021

•

Objectius generals: oferir formació d’interès al personal investigador dels tres
centres de recerca que formen el Go_Hero Consortium per ajudar-los en la
sol·licitud i gestió de projectes europeus.

•

Metodologia: 3 seminaris online per conèixer aspectes com la perspectiva de
gènere en recerca, com comunicar ciència i el tractament de dades.

•

Organitza: Go_Hero Consortium.

•

Coordinador: Go_Hero Consortium.

•

Adreçat a: personal investigador IRBLleida, IISPV i IDIBGI.

•

Lloc: online.

•

Acreditació: si.
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10. Curs de formació per al teletreball. Entitats del sector públic institucional
•

Dates: de maig a juliol de 2021.

•

Objectius generals:
o Aprendre a treballar en mobilitat i col·laborativament en el nou entorn de
teletreball a través de tècniques, recursos i eines per planificar, organitzar i
reportar l'activitat que es du a terme.
o Conèixer les mesures i iniciatives de ciberseguretat amb l'objectiu
d'autoresponsabilitzar-se i protegir el servei públic.
o Identificar els factors de risc associats a l'exercici del teletreball i conèixer
les mesures correctores i preventives per minimitzar-los.

•

Metodologia: Mitjançant l'Aula Virtual de l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya. Durant el primer dia del curs l'alumnat rebrà una comunicació
de l'EAPC amb les instruccions per autoinscriure's a l'Aula Virtual. Una
vegada dins podrà accedir al curs amb la clau d'accés que també se li
proporcionarà.

•

Organitza: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: Personal que teletreballa de les entitats i organismes del sector públic
institucional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, personal del
Parlament, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes i altres organismes adscrits a
la Generalitat; i personal de les universitats públiques catalanes. S'exclou d'aquesta
edició el personal dels serveis centrals i territorials dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

•

Lloc: el curs finalment no es va realitzar.

•

Personal IRBLleida inscrit: 7 (6 dones i 1 home).

•

Acreditació: no.
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11. Jornada sobre els protocols per al tractament de casos d'assetjament psicològic i
sexual
•

Dates: novembre 2021.

•

Objectius generals: donar a conèixer els protocols per a la prevenció, la detecció,
l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres
discriminacions a la feina i per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de
situacions d'assetjament sexual per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la
identitat sexual.

•

Metodologia: formació en línia mitjançant la plataforma Zoom.

•

Organitza: Secretaria d'Administració i Funció Pública. Escola d'Administració
Pública de Catalunya

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal dels serveis centrals i territorials dels departaments de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.
També s'adreça al personal de sindicatures, universitats i Parlament.

•

Lloc: online.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 3 (3 dones).
Personal amb acreditació final del curs: 0

•

Acreditació: no.

12. Dinar de Carmanyola: metodologia ‘Meal Prep’ per menjar saludable a la feina
invertint 3 hores a la setmana
•

Dates: novembre 2021.

•

Objectius generals:
o Mètodes d’organització i planificació dels dinars de carmanyola.
o Aprendre a cuinar per a tota la setmana en 3 hores.
o Conèixer els elements essencials d'un àpat saludable.
o Tenir tapers preparats a la nevera de dilluns a divendres per emportar-te a
la feina.
o Conèixer una eina de gestió dels àpats amb possibilitat d'ampliar-ho al àmbit
familiar.

•

Metodologia: una sessió en línia en directe i la resta de formació asíncrona en línia.

•

Organitza: Suriña Assessors.
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•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal IRBLleida.

•

Lloc: online.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 21 (19 dones i 2 homes).
Personal amb acreditació final del curs: 13 persones.

•

Acreditació: si.

13. Curs augmenta la teva efectivitat personal i professional
•

Dates: novembre 2021.

•

Objectius generals: conèixer hàbits específics que permetin desenvolupar-nos
d’una forma efectiva i augmentar el rendiment, la motivació i la satisfacció personal
i professional.

•

Metodologia: modalitat en línia.

•

Organitza: Suriña Assessors.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal IRBLleida.

•

Lloc: online.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 19 persones (17 dones i 2 homes).
Personal amb acreditació final del curs: 17 persones.

•

Acreditació: si.

14. MOOC "Comunicació, gènere i violències masclistes"
•

Dates: novembre i desembre 2021.

•

Objectius generals:
o Incorporar la mirada de gènere a tot el treball comunicatiu i sensible a totes
les expressions de violència masclista.
o Reconèixer la importància del treball en xarxa entre organismes i
institucions per aconseguir el canvi de discurs públic al voltant de les
discriminacions i les violències masclistes.
o Saber aplicar els elements clau per construir comunicació no sexista i
sensible a totes les expressions de violència masclista.

•

Metodologia:
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o
o
o

•
•

Formació asincrónica a través de l'Aula Virtual de l'EAPC. El primer dia del
curs l'alumnat rebrà una comunicació de l'EAPC amb l'accés al curs.
El curs té un enfocament metodològic que provoca la reflexió i l'acció.
L'estructura de cada un dels mòduls que integren el programa és la següent:
 a) Vídeo de conceptes clau (2 minuts) per tal de situar l'aprenentatge
de la matèria abans de començar el treball.
 b) Vídeo d'una veu experta (10 minuts) que aprofundirà en els temes
clau del mòdul.
 c) Text pedagògic sobre la matèria del mòdul.
 d) Exemples pràctics de reforç a la part teòrica.
 e) Exercicis d'autoavaluació.
 f) Eines i recursos per ampliar la formació.
 g) Glossari.

Organitza: Institut Català de les Dones, Consell de l'Audiovisual de Catalunya,
Escola d'Administració Pública de Catalunya.
Coordinador:

•

Adreçat a: personal dels organismes i entitats del sector públic institucional de
l'Administració de la Generalitat.

•

Lloc: online.

•

Horari: 15 hores lectives.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 2 (1 dona i 1 home).
Personal amb acreditació final del curs: 1 (50%).

•

Acreditació: activitat finançada pel Fons de Formació Contínua de Catalunya.

15. Establir acords. La Neuronegociació
•

Dates: novembre i desembre 2021.

•

Objectius generals:
o Conèixer què és la Neuronegociació i què implica.
o Entendre quines són les claus de l’èxit en qualsevol procés comunicatiu que
impliqui establir acords.
o Aplicar, totes les eines que ens aporta la Neuronegociació.

•

Metodologia: la modalitat en línia permet a l’alumne compatibilitzar la formació
amb la seva disponibilitat del temps i lloc de residència. La formació en línia és
realitza mitjançant un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de
l’alumne, fent ús intensiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació
(TIC) per tal de facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat
educativa. L’estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la
realització de les activitats complementàries d’avaluació contínua i aprenentatge
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programades per al seu desenvolupament a través de les aules virtuals, garanteixen
l’adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que tot professional qualificat
precisa en la seva activitat.
•

Organitza: Suriña Assessors.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal IRBLleida.

•

Lloc: online.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 22 (20 dones i 2 homes).
Personal amb acreditació final del curs: 22.

•

Acreditació: si.

16. Iniciació formació online en protecció de dades
•

Dates: desembre 2021.

•

Objectius generals:
o Fer una aproximació als aspectes bàsics i conceptes clau de la regulació del
dret a la protecció de dades personals.
o Conèixer els principis que estableix l’RGPD i que s’han de respectar en tot
tractament de dades personals.
o Reflexionar sobre els deures i les obligacions que la normativa de protecció
de dades imposa als subjectes que intervenen en tractaments de dades
personals, especialment als responsables i encarregats.
o Identificar els drets que es reconeixen a les persones físiques en relació amb
els tractaments de les seves dades personals.
o Conèixer les funcions que tenen encomandes les autoritats de control com
a institucions de garantia del dret a la protecció de dades personals.

•

Metodologia: el curs online en format asincrònic permetrà conèixer els aspectes
essencials i els conceptes clau del dret a la protecció de dades personals, prenent
com a referència bàsica el Reglament (UE) 2016/679, conegut com Reglament
general de protecció de dades (RGPD), complementat per la Llei orgànica 3/2018,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

•

Organitza: Tic Salut i el Departament de Salut.

•

Coordinador: Comissió Formació IRBLleida.

•

Adreçat a: personal IRBLleida.

•

Lloc: online.
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•

Personal IRBLleida inscrit: 30 (21 dones i 9 homes).

•

Acreditació: si.

17. B2 (Upper intermediate) General English
•

Dates: setembre a desembre 2021.

•

Objectius generals: aprendre coneixements intermedi d’anglès.

•

Metodologia: sessions presencials

•

Organitza: Centre de formació Miró

•

Coordinador: Centre de formació Miró

•

Adreçat a: personal tècnic.

•

Lloc: Centre de formació Miró.

•

Horari: dijous de 17.00 a 19.00 hores.

•
•

Personal IRBLleida inscrit: 1.
Personal amb acreditació final del curs: 1 (100%).

•

Acreditació: si.

Total persones inscrites a la formació: 169 (no s’inclouen les persones inscrites als
External seminars, Friday seminars, seminaris IRISCAT i Go_Hero seminars).

Total persones inscrites formació
IRBLleida 2021

HOMES
18%

DONES
82%
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3. – Formació CREBA
El suport que el CREBA presta per a la realització d'activitats formatives és integral,
abastant les següents tasques:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració de documents, gestions i tràmits per al compliment de la normativa de la
protecció animal, i per a l'acreditació com a activitat de formació continuada
Elaboració de pressupostos.
Col·laboració i assessorament als organitzadors per al disseny del curs.
Obtenció i gestió de tot el material general que s'empra en el curs.
Gestió de serveis (servei d'àpats, transports, allotjament, etc.).
Elaboració de documents, informes a petició de professors i patrocinadors.
Durant el curs, coordinació d'alumnes i professors.

Després del descens d'activitat de 2020 -associat a la crisi sanitària per pandèmia-, en
2021 s’ha reprès el nivell d'activitat, adaptant les instal·lacions i protocols a les exigències
sanitàries.
Així, durant 2021, el CREBA ha albergat 26 cursos de formació sanitària especialitzada i/o,
continuada:
Assistència*

Mes

Titulo del curso

Àmbit

Febrer

Curso de iniciación a la cirugía laparoscópica para R1 de
especialidades quirúrgicas
Curso teórico - práctico

CAT

6

Actualización en cirugía urológica laparoscópica – 3ª
edición

CAT

9

Primer paso de un viaje anatómico a través de la
Patología Endocrinológica

INT

15

Instrumentación y abordajes de raquis - 5ª edición

ESP

24

Prácticas de maniobras complejas cérvico-torácicas
con modelos cadavéricos
Curso práctico de estimulación e infusión intratecal de
fármacos

ESP

14

ESP

14

Cirugía laparoscópica avanzada en ginecología - 4ª
edición

CAT

18

Colposacropexia laparoscópica en modelo animal

CAT

17

Actualización en cirugía urológica laparoscópica – 4ª
edición

CAT

6

"Creo Medical Speedboat Clinical Training"

INT

24

"Creo Medical Speedboat Clinical Training"

INT

24

Instrumentos robóticos aplicados a la cirugía
laparoscópica

ESP

16

CAT

15

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Maniobras quirúrgicas en cirugía ginecológica
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Setembre

"Creo Medical Speedboat Clinical Training"

INT

18

Octubre

“Sesión técnica en cirugía robótica aplicada a diferentes
especialidadades

ESP

7

Manejo de complicaciones en abordaje anterior
torácico y abdominal del raquis. Taller in vivo en modelo
porcino

ESP

20

Endoscopia terapéutica avanzada: disección submucosa
y endoscopia del tercer espacio - 3ª edición

ESP

15

Taller pre-congreso SECAL: actualización y
refinamiento de la extracción de sangre en roedores
Taller pre-congreso SECAL: manejo y monitorización

ESP

15

ESP

20

ESP

16

CAT

14

INT

13

INT

6

ESP

18

Actualización en cirugía urológica laparoscópica – 5ª
edición

CAT

9

Pràctiques del Màster propi en Patologia de l’aparell
digestiu

CAT

19

Novembre

básica en la especie porcina
Taller pre-congreso SECAL: procedimientos
experimentales avanzados en modelo porcino
Suturas y anastomosis vasculares para cirujanos
torácicos. Taller in vivo en modelo porcino
"Creo Medical Speedboat Clinical Training"
"Creo Medical Speedboat Clinical Training"
Desembre

Curso de instrumentación vertebral cervical

Total cursos: 26 (6 INT, 11 ESP, 9 CAT)

Total asistentes:

392
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