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1. Introducció 
 
Presentem un pla de formació anual adaptat a les necessitats de les persones que formen l’equip 
PCB i a les de l’organització. El contingut del pla de formació és el resultat de tota la informació que 
ens ha proporcionat la recollida de les necessitats formatives a través de qüestionaris destinats a 
diferents grups de persones (directors i directores, caps d’àrees, plataformes i serveis, i a tot el 
personal del Parc de forma individual) i d’entrevistes dirigides per l’Àrea de Recursos Humans, amb 
els i les caps de totes les unitats del Parc i amb els directors i les directores d’aquestes unitats. 
 
 
2. Política de formació 
 
La nostra política de formació serveix de guia per al desenvolupament de les nostres accions 
formatives i es basa en uns principis fonamentals: potenciar els valors i les competències, adaptació 
pressupostària i als recursos que ens ofereix el grup UB, garantir el funcionament dels serveis, 
igualtat i transparència. 
 
 
3. Objectius generals 2022 
 
Els objectius prioritaris de les accions formatives presentades en aquest pla de formació, són 
potenciar la innovació, completar la implantació de Microsoft 365 iniciada l’any 2021, millora en 
l’eficiència en el lloc de treball, continuïtat en la cerca de l’excel·lència tant en el tracte amb el client 
extern com l’intern, millorar les competències i fomentar la cohesió de l’equip PCB, dotar d’eines que 
millorin la professionalitat de l’equip PCB i millorar la imatge exterior del PCB. 
 
 
4. Anàlisi de les necessitats formatives per unitats organitzatives 
 
4.1. Direcció de Serveis Científics 
 
4.1.1. Plataforma de Proteòmica 
 

• Digitalització 
• Anglès 
• Microsoft 365 
• Excel 
• Atenció al client 
• Bones pràctiques a laboratori 
• ISO 9001 
• Anàlisi de metabòlits mitjançant cromatografia líquida acoblada a l'espectrometria de masses 
• Espectrometria de masses 
• HPLC 
• Programació amb R aplicada a bioestadística 
• Tècniques d'identificació de compostos 
• Prevenció de riscos al laboratori 
• Bioseguretat  
• Pla de negoci 
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4.1.2. Serveis Científics Comuns 
 

• Microscopia confocal 
• Anglès 
• Microsoft 365 
• Atenció al client 
• Calibratge d’equips 
• Gestió d’equips 
• Licitacions 
• Outlook 
• Prevenció de riscos al laboratori 
• Bones pràctiques a laboratori 
• Bioseguretat 
• ISO 9001 
• Pla de negoci 

 
 
4.1.3. Instal·lació Radioactiva 
 

• Anglès 
• Microsoft 365 
• Indicadors 
• Pla de negoci 
• Bones pràctiques a laboratori 
• Prevenció de riscos al laboratori 
• Bioseguretat 
• Atenció al client 
 

 
4.1.4. Estabulari 
 

• Anglès 
• Microsoft 365 
• Atenció al Client 
• Bioseguretat 
• Bones pràctiques a laboratori 
• Ecografia aplicada 
• Formació continua ALAAAC 
• Gestió d’equips 
• ISO 9001 
• Presentació de pressupostos 
• Prevenció de riscos al laboratori 
• Pla de negoci 

 
 
4.1.5. Plataforma de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia 
 

• Anglès 
• Microsoft 365 
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• Bones pràctiques a laboratori 
• Formació continua ALAAAC 
• Gestió d’equips 
• ISO 9001 
• Supervisora IR 
• Prevenció de riscos al laboratori 
• Bioseguretat 
• Pla de negoci 

 
 
4.2. Direcció d’Infraestructures 
 
4.2.1. Informàtica i Telecomunicacions 
 

• Programació en .Net 
• Programació en jquery 
• Programació en C# 
• Seminari hiperconnexió: vida laboral versus vida personal 
• Softskills: Comunicació 
• Atenció al client 

 
 
4.2.2. Recepcions 
 

• Atenció al client 
• Excel 
• Dynamics 
• Audiovisuals 
• Protecció de dades 
• Softskills: Treball en equip 
• Microsoft 365 
• Com redactar correctament un PNT 
• Primers auxilis 
• Redacció de plecs 
• Outlook 

 
4.2.3. Qualitat, Seguretat i Medi Ambient 
 

• Outlook 
• Eficiència energètica 
• Català oral 
• Inspecció reglament APQ 
• Normativa ISO 9001 i 14001 

 
4.2.4. Manteniment 
 

• Manteniment de plaques fotovoltaiques 
• Normativa RITE 
• Gestió del temps 
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• Atenció al client 
• Certificació CMVP (EVO+AEE, Energylab)   
• Càlcul de l’empremta de carboni 

 
4.2.5. Obres 

 
• Anglès  
• REVIT 
• ITEc 

 
 
4.3. Direcció d’Administració i Finances 
 
4.3.1. Àrea d’Administració i Pressupostos 
 

• Gestió ordenada del correu electrònic 
• Digitalització i facturació electrònica 
• Protecció de dades 
• Confecció de plecs 
• Actualització de normativa fiscals i comptables 
• Llei de contractació 
• Anglès financer 
• Atenció al client 

 
4.3.2. Àrea Controlling intern i Planificació de Negoci 
 

• Gestió de Fons Europeus 
• Gestió ordenada del correu electrònic 
• Digitalització i facturació electrònica 
• Protecció de dades 
• Confecció de plecs 
• Gestió d’equips 
• Optimització cadena de subministres 
• Acords marc 
• Administració electrònica 
• Atenció al client 

 
4.4. Direcció Comercialització i Comunicació 
 
4.4.1. Àrea Comunicació 
 

• Autonomia personal 
• Microsoft 365: Teams 
• Xarxes socials 
• Wordpress 
• Gestió de projectes transversals al Parc 
• Ciència per a no científics 
• Software de fotografia 
• Millorar la imatge a LinkedIn 
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• Gestió del temps 
 
4.4.2. Àrea Difusió de la Ciència 
 

• Edició de vídeos en Instagram 
• Visibilitat a les xarxes socials 
• Microsoft 365: Forms 
• Digitalització 

 
4.4.3. Àrea Clients 
 

• Dynamics 
• Microsoft 365 
• Atenció al client 
• Metodologia Lean (continuació) 

 
4.5. Direcció Serveis Jurídics 
 

• Microsoft 365: Planner 
• Metodologia Lean (continuació) 
• Excel i Word 
• Dret Mercantil 
• Gestió del temps 

 
4.6. Àrea de Recursos Humans 
 

• Microsoft 365: Forms i Planner 
• Excel 
• Anglès 
• Selecció de Personal 

 
 
5. Accions formatives transversals 
 
 
ACCIÓ FORMATIVA DESTINATARIS FORMADOR/A 
Microsoft 365: Forms  Persones que treballen amb el Survey  SEIDOR 
Microsoft 365: Planner Obres, QSMA, Estabulari, Serveis 

Jurídics i altres 
SEIDOR 

Microsoft 365: Millors 
pràctiques 

Tot el personal del PCB SEIDOR 

Anglès Tot el personal del PCB ARDOR/NASCOR 
Excel Pt. Proteòmica, Recepció, Serveis 

Jurídics, RH 
UB/RANDSTAD 

Word Serveis Jurídics RANDSTAD 
Outlook SCC, Recepció, QSMA, Adm. i 

finances 
RANDSTAD 

Atenció al Client Tot el personal del PCB Per determinar 
Pla de negoci Totes les plataformes Per determinar 
Gestió d’equips Persones amb nou equip a càrrec Per determinar 
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Bones Pràctiques en 
Laboratori 

Personal de laboratori Formació interna 

ISO 9001 i 14001 Àrees afectades per aquestes 
normatives 

Formació interna/Toc de 
Gestió 

Prevenció de Riscos Tot el personal del PCB Formació interna/suport 
extern 

Bioseguretat Plataformes Per determinar 
Com redactar un plec tècnic Totes les àrees que liciten Formació interna 
Programa 
d’Autoconeixement i 
Desenvolupament Directiu 

 
Direcció 

 
Bareus Consultors 

Protecció de dades Recepcions i altres àrees implicades SGdataprotection 
 
6. Accions formatives específiques 
 
ACCIÓ FORMATIVA DESTINATARIS 
Anàlisi de metabòlits mitjançant cromatografia líquida 
acoblada a l'espectrometria de masses, HPLC, 
Programació amb R, Tècniques d’identificació de 
compostos. 

 
 
Plataforma de Proteòmica 

Programació en .Net SIC 
Programació en jquery SIC 
Programació en C# SIC 
Microscopia confocal SCC 
Calibratge d’equips SCC 
Econgrafia aplicada Estabulari 
Formació Continua Estabulari i UTOX 
Supervisor IR UTOX 
Formació en audiovisuals Recepcions 
Eficiència energètica QSMA 
Inspecció reglament QSMA 
Català Oral QSMA 
Manteniment de plaques fotovoltaiques Manteniment 
Normativa RITE Manteniment 
REVIT Obres 
Normativa fiscal i comptable Economia 
Gestió Fons europeus Economia 
Xarxes socials Comunicació 
Wordpress Comunicació 
Dret mercantil Serveis Jurídics 
Noves Tècniques de Selecció de personal Recursos Humans 

 
 
7. Activitats per treballar les competències i els valors del PCB 
 
 
Treball en equip 
Comunicació 
Compromís 
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8. Cronograma d’accions formatives previstes pel 2022 
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9. Sistemes d’avaluació de la formació 
 
Al Parc Científic de Barcelona s’avalua cada acció formativa un cop finalitzada de forma individual 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de la formació que s’imparteix al Parc. I s’avalua els següents 
aspectes: 
 

1. Contingut del curs 
2. Adequació del temps invertit i de l’horari en que s’imparteix 
3. La capacitat dels formadors 
4. L’aplicabilitat al lloc de treball 
5. Valoració global de l’acció formativa en concret 
6. Altres observacions no contemplades en el qüestionari d’avaluació 

Amb aquesta informació podem quantificar el grau de satisfacció de les persones que han participat 
en la formació, per conèixer si s’han cobert les necessitats formatives detectades a l’inici de 
l’elaboració del Pla de Formació. 
 
A partir dels sis mesos, es realitza una segona avaluació destinada tant a la persona que ha realitzat 
la formació com al seu o a la seva cap immediat per detectar l’impacte de la formació en el seu lloc 
de treball. 


