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Pla de Formació Anual - 2021 

L’IDIBGI inverteix en formació per potenciar el talent i el desenvolupament de les persones, els 

seus coneixements i les seves carreres professionals. Això queda plasmat al Pla Estratègic, al 

Pla d’Igualtat, al Segell HR Excellence in Research, entre d’altres, dels quals se’n desprèn el 

compromís amb la formació. 

L’objectiu principal del Pla de Formació és el de facilitar la consecució d’objectius de la 

institució, amb la contribució de tot l’equip; un equip format i amb el coneixement necessari 

per poder assolir molts èxits. 

A qui s’adreça el PFA? 

El Pla Formatiu Anual (PFA) tindrà un format transversal i s’adreçarà a tot el personal IDIBGI,  

 Personal Investigador Laboral 

 Personal Investigador Adscrit 

 Personal Administratiu i Suport a la Recerca 

Cada acció formativa aplicarà a un o varis grups en funció del tipus de formació. Es 

determinarà en cada cas a quin/s col·lectiu/s aplica.  

Modalitats formatives 

Dins el PFA es poden trobar formacions incloses dins els següents blocs: 

 Formacions obligatòries i inicials 

 Formacions transversals i valors institucionals 

 Formacions transversals en recerca 

 Cicles de conferències o seminaris de diferents temàtiques. 

A l’IDIBGI existeixen formacions específiques promogudes dins d’un grup de recerca 

relacionades amb la seva àrea d’expertesa, aquestes queden fora del PFA de l’IDIBGI.  
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Altres recursos formatius disponibles:  

L'IDIBGI ha aconseguit estrènyer la col·laboració que té amb la Universitat de Girona, amb 

noves sinergies en formació pel personal investigador, gràcies a les quals el personal IDIBGI pot 

beneficiar-se de formacions com les que tenen a l'abast el personal intern de la universitat.  

El personal IDIBGI pot accedir i inscriure’s a les formacions que la Universitat de Girona i 

Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach ofereixen a nivell intern. 

 

Comunicació de les activitats formatives 

Es farà difusió concreta per a cada una de les activitats formatives, indicant els objectius de la 

formació, continguts, informació sobre el/la formador/a, dia, hora, modalitat, i forma 

d’inscripció.  

Participació al programa formatiu 

Les inscripcions a les formacions es realitzen a partir del formulari adjunt a la difusió de cada 

activitat formativa programada. 

Les persones inscrites rebran un comunicat d’inscripció.  

Avaluació de l’acció formativa 

Després de cada activitat formativa s’emplenarà l’enquesta d’avaluació amb l’objectiu de 

recollir informació, poder valorar l’activitat i continuar millorant en la qualitat dels futurs 

programes de formació anuals.  

Per a més informació 

Podeu contactar amb el Departament de RRHH a rrhh@idibgi.org 

  

mailto:rrhh@idibgi.org
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Activitats formatives 2021 

Activitats recomanades segons la categoria professional 

A continuació es detalla quines activitats formatives estan recomanades per cada categoria 

professional. Es recomana que cadascú valori juntament amb el/la responsable i en base a les 

seves necessitats, a quines activitats formatives participarà durant l’any i d’aquesta manera 

determinar un pla de desenvolupament professional que permeti millorar les competències 

professionals. 
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