
 

Servei de Recursos Humans 
Pla de formació 2009-2010 

Any 2010 
CODI CURS DESTINATARIS HORES DATES HORARI DIES 

 

MÒDUL 1. FORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE CAPACITACIÓ PER AL LLOC DE TREBALL 
00. Àrea d'accions formatives comunes a totes les àrees de gestió 

EP1000101 

Gestió de recursos humans per competències. L'entrevista 
d'avaluació 

PAS amb nivell de responsabilitat igual 
o superior al nivell 22 

14 del 2 al 10 de març de 13 a 15 h diari  

EP1000201 

Avaluació per competències PAS amb nivell de responsabilitat igual 
o inferior al nivell 21 

2 19  d'abril de 13 a 15 h    dl  

EP1000202 

Avaluació per competències PAS amb nivell de responsabilitat igual 
o inferior al nivell 21 

2 20  d'abril de 13 a 15 h    dm 

EP1000301 

Què és l'Administració electrònica? PAS 4 9 i 10 de febrer de 13 a 15 h    dm i dc  

EP1000302 

Què és l'Administració electrònica? PAS 4 18 i 19 de maig de 13 a 15 h    dm i dc  

EP1000401 

La gestió per processos PAS 8 del 2 al 5 de febrer de 13 a 15 h diari  

EP1000402 

La gestió per processos PAS 8 del 13 al 16 d’abril de 13 a 15 h diari  

01. Àrea de gestió econòmica, contractació, comptabilitat i control intern  

EP1010101 Gestió de subvencions públiques PAS 6 del 10 al 12 de 
maig 

de 13 a 15 h    dl,dm i dc 

EP1010102 Gestió de subvencions públiques PAS 6 del 9 a l’11 de 
juny 

de 13 a 15 h    dc, dj i dv 

EP1010201 Fons de la Unió Europea PAS  5 del 7 a  l ‘11 de 
juny 

de 8 a 9 h diari  



 

Servei de Recursos Humans 
Pla de formació 2009-2010 

Any 2010 
CODI CURS DESTINATARIS HORES DATES HORARI DIES 

 

EP1010202 Fons de la Unió Europea PAS  5 Del 21 al 25 de 
juny 

de 14 a 15 h diari  

02. Àrea de nòmines i Seguretat Social i recursos humans  

EP1020201 

El nou sistema d'accés a la Funció Pública docent 
universitària 

PAS 10 del 19 al 30 d'abril de 8 a 9 h diari  

03. Àrea de suport a la investigació  

EP1030101 Gestió de subvencions públiques PAS 6 del 10 al 12 de 
maig 

de 13 a 15 h    dl,dm i dc 

EP1030102 Gestió de subvencions públiques PAS 6 del 9 a l’11 de 
juny 

de 13 a 15 h    dc, dj i dv 

EP1030201 Fons de la Unió Europea PAS  5 del 7 a  l ‘11 de 
juny 

de 8 a 9 h diari  

EP1030202 Fons de la Unió Europea PAS  5 Del 21 al 25 de 
juny 

de 14 a 15 h diari  

EP1030401 Tècniques bàsiques de suport a la investigació als 
laboratoris VI 

Personal que ha de fer tasques 
d'oficial i de tècnic de laboratori 

20 del 17 al 28 de 
maig 

de 14 a 15 h (diari), 
de 16 a 21 h (dijous) 

diari  

04. Àrea de gestió acadèmica, estudiants, mobilitat i suport a la docència 

EP1040101 

L’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació 
superior 

PAS 8 de l'1 al 4 de juny de 13 a 15 h diari  

EP1040201 
Normativa de reconeixement i transferència de crèdits PAS 5 del 15 al 19 de 

març 
de 14 a 15 h diari  

EP1040202 
Normativa de reconeixement i transferència de crèdits PAS 5 del 12 al 16 

d’abril 
de 8 a 9 h diari  
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EP1040301 
Reglament acadèmic PAS 10 del 14 al 18 de 

juny 
    De 13 a 15 h diari  

EP1040302 
Reglament acadèmic PAS 10 del 21 al 25 de 

juny 
    de  13 a 15 h diari  

EP1040401 
El sistema de garantia interna de qualitat de la UIB (SGIQ) PAS relacionat amb les titulacions 4 15 i 17 de juny de 13 a 15 h dm i dj  

EP1040501 

Curs informatiu sobre aplicacions de suport a l'alumnat 
(cronogrames, guies docents…) 

PAS  6 del 26 d’abril al 3 
de maig 

de 14 a 15 h diari  

EP1040502 

Curs informatiu sobre aplicacions de suport a l'alumnat 
(cronogrames, guies docents…) 

PAS  6 del 17 al 24 de 
maig 

de 8 a 9 h diari  

05. Àrea de biblioteques i arxius (gestionada directament pel SBD) 

06. Àrea de tecnologies de la informació i les comunicacions (gestionada directament pel CTI) 

07. Àrea de personal directiu (PAS amb nivell de responsabilitat igual o superior al nivell 23) 

EP1070201 

Direcció de persones des de la intel·ligència emocional PAS amb nivell de responsabilitat 
igual o superior al nivell 23 

15 del 19 al 30 d'abril de 16 a 18.30 h  dl, dc i dv  

ES1070301 

Curs bàsic del model europeu de qualitat (EFQM) de 10 
hores (5 hores presencials i 5 hores a distància) 

PAS amb nivell de responsabilitat 
igual o superior al nivell 23 

5 dies 24, 25 i 26 de 
març 

de 13 a 15 h i (dc 
i dj) i de 14 a 15 

h (dv) 

 dc, dj i dv 

08. Àrea de consergeries 

EP1080101 Una cultura orientada al ciutadà PAS 6 dies 5, 6 i 7 de 
maig 

de 13 a 15 h  dc, dj i dv  
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09. Àrea jurídica, administrativa i de suport institucional 

EP1090101 

Govern i representació de les universitats a la LOU i als 
Estatuts de la UIB 

PAS 10 del 7 al 18 de juny de 8 a 9 h diari  

10. Àrea tècnica multidisciplinària 

MÒDUL 2. FORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL (genèrica PAS i PDI) 

GP2000501 
Assetjament laboral: protocol d'actuació PAS i PDI 2 11 de març de 16 a 18 h  dj  

GP2000601 
Riscs psicosocials PAS i PDI 3 22 d'abril de 16 a 19 h          dj 

GS2000701 
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals de 50 hores, 
semipresencial 

PAS i PDI 15 27 d'abril i  4, 11, 
18 i 25 de maig  

de 16 a 19 h  dm  

GP2000801 

Educació de la veu PAS i PDI 15 del 29 de gener  al  
4 de febrer 

El dia 29 de 
gener de 16 a 20 
h, els dies 1, 2 i 
3 de 16 a 19 h i 
el dia 4 febrer  
de 16 a 18 h 

diari  

GP2000901 

Curs pràctic d’adaptació ergonòmica del lloc de treball i 
cura de l’esquena 

PAS i PDI 12 24 i 25 de febrer i 
3, 4, 17 i 18 de 

març 

de 16 a 18 h  dc i dj  

GP2001001 

Tècniques per al control de l'estrès PAS i PDI 12 27 de maig i 1, 3 i 
8 de juny  

de 16 a 19 h dm i dj  

GP2001201 
Microsoft Word (bàsic) PAS i PDI 10 del 8 al 12 de 

febrer 
de 16 a 18 h       diari 
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GP2001301 
Microsoft Word (avançat) PAS i PDI 10 del 21 al 25 de 

juny 
de 16 a 18 h diari  

GP2001401 
Microsoft Excel (bàsic) PAS i PDI 10 del 15 al 19 de 

febrer 
de 16 a 18 h       diari 

GP2001601 

Curs de correu electrònic: ús i configuració PAS i PDI 5 del 28 al 30 de 
juny 

Dies 28 i 29 de 
juny  de 16 a 18 

h i dia 30 de juny 
de 16 a 17 h 

diari  

GP2001701 
Formats i intercanvi de fitxers PAS i PDI 5 del 31 de maig al 4 

de juny 
de 16 a 17 h diari  

GP2001901 

FileMaker PAS i PDI 10 del 7 a l ‘11 de 
juny 

de 16 a 18 h diari  

GP2002001 

Introducció al sistema operatiu Windows (bàsic) PAS i PDI 10 del 14 al 18 de 
juny 

de 16 a 18 h diari  

GP2002101 

Tècniques d'organització de la documentació en un 
sistema informàtic 

PAS en general. Qualsevol usuari d'un 
sistema informàtic 

10 del 22 al 26 de 
febrer 

de 16 a 18 h diari  

GP2002102 

Tècniques d'organització de la documentació en un 
sistema informàtic 

PAS en general. Qualsevol usuari d'un 
sistema informàtic 

10 del 21 al 25 de 
juny 

de 16 a 18 h diari  

MÒDUL 3. Idiomes (horari laboral: anglès , fora d'horari laboral: català) 

IP3000101 
Curs d'expressió oral en llengua catalana PAS i PDI amb mancances de fluïdesa 

i recursos orals 
25 del 25 de gener al 

24 de març 
de 15.30 a 17 h  dl i dc  

IP3000201 
Curs de llengua catalana. Nivell C (mitjà) PAS i PDI 60 del 25 de gener al 

23 de juny 
de 15.30 a 16.30 h dl, dc i dv  

IP3000301 

Curs de llengua catalana. Nivell D (superior) PAS i PDI 60 del  25 de gener al 
23 de juny 

de 15.30 a 16.30 h dl, dc i dv  
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IP3000400 

Prova de nivell d’anglès PAS i PDI 1 12 de gener  de 14 a 15 h dm 

IP3000501 

Curs d'anglès (bàsic) 
 

PAS i PDI 30 de l'1 de febrer al 
21 d'abril 

de 8 a 9 h  dl, dc i dv  

IP3000601 

Curs d'anglès (elemental) PAS i PDI 30 del 23 d’abril al 30 
de juny 

de 8 a 9 h dl,dc i dv 

MÒDUL 4. Prevenció de riscs laborals. Cursos obligatoris (no cal sol·licitar l'admissió als cursos obligatoris, atès que hi sereu inscrit/a pel mateix Servei de 
Prevenció) (horari laboral) 

OP4000101 
Prevenció d’incendis i pla d’emergència Obligatori per a PAS i PDI  1 

      

OP4000201 

Curs pràctic d'extinció d'incendis (integrants dels equips 
d'intervenció dels edificis) 

PDI (obligatori) i PAS (integrants dels 
equips d'intervenció dels edificis)  

2 

      

OP4000301 

Riscs en oficines i despatxos, curs presencial (personal de 
nova incorporació)  

PAS i PDI (obligatori) 2 

      

OL4000401 

Riscs en oficines i despatxos, curs en línia PAS i PDI (obligatori) 1 

      

OP4000501 

Riscs a les instal·lacions radioactives. Curs oficial PAS i PDI que fa feina amb 
radioactivitat. Assistència obligatòria 

10       

OP4000601 

Riscs biològics Obligatori per a PAS i PDI que fa 
feina en laboratoris 

2 

      

OP4000701 
Manipulació i transport de gasos PAS de laboratoris que fa feina amb 

gasos 
4 
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OP4000801 

Riscs als laboratoris (personal de nova incorporació) Obligatori per a PAS i PDI que fa 
feina en laboratoris 

2 

      

OP4000901 

Formació de caps en habilitats directives (motivació, 
lideratge, mediació i comunicació...) 

PAS amb nivell de responsabilitat 
igual o superior al nivell 25 

2       

OP4000902 

Formació de caps en habilitats directives (motivació, 
lideratge, mediació i comunicació...) 

PAS amb nivell de responsabilitat 
igual o superior al nivell 25 

2       

 
 


