
Página 1 de 3 
 

 

                                        

 

 

CURS DE FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR USUARI D'ANIMALS 

D'EXPERIMENTACIÓ 

Curs reconegut per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 
  

 
 

ENTITATS ORGANITZADORES 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB) 

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITARIA ILLES BALEARS (IdISBa) 

 

DIRECTOR DEL CURS  

Sebastián Albertí Serrano 

Director Serveis Cientificotècnics de la UIB 

 

TUTORES DEL CURS 

María Teresa de Francisco Casado 

Veterinària Responsable estabulari de la UIB 

Anna Tomás  

Veterinària Responsable estabulari de l’IdISBa 

 
 
PLACES LIMITADES 
 
INSCRIPCIÓ. Des de l'11 al 24 de setembre (ambdós inclosos). Es realitzarà a través de la 

pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) emplenant el full d'inscripció i adjuntant la 

documentació requerida per a la realització del curs que se sol·liciti (veure apartat 

organització). 

 
 
ORGANITZACIÓ 
 
Es podran realitzar els següents tipus de curs: 

 Curs que capacita per a la Funció C 

Aquest curs tindrà una durada de 63 hores, distribuïdes en 30 hores de contingut teòric 

i 33 hores de contingut pràctic. Les classes s'impartiran de dilluns a divendres, des del 

dia 16 d'octubre al dia 24 de novembre de 2017, en horari de tarda de les 16:00 h a 

20:00 h. La setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre no hi haurà classe. Els requisits 

per poder cursar aquest curs són: estar en possessió d'un títol de formació professional 

http://www.idisba.es/
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o certificat de professionalitat que contemplin resultats d'aprenentatge en biologia i 

fisiologia animal. Preu = 800 €. 

 Curs que capacita per a la Funció D 

Aquest curs tindrà una durada de 88 hores, distribuïdes en 55 hores de contingut teòric 

i 33 hores de contingut pràctic. Les classes s'impartiran de dilluns a divendres, des del 

dia 16 d'octubre al dia 1 de desembre de 2017, en horari de tarda de 16:00 h a 20:00 h. 

La setmana del 30 d'octubre al 5 de novembre no hi haurà classe. Els requisits per 

poder cursar aquest curs són: estar en possessió d'un títol universitari de llicenciat, 

grau, màster o doctor, o equivalents, en Biologia, Medicina, Veterinària o qualsevol 

altra disciplina que incorpori en el seu programa formatiu estudis sobre biologia i 

fisiologia animal. Preu = 1.000 €. 

 Curs pont de la Funció C a D 

Aquells alumnes que ja estiguin en possessió de l'acreditació de la Categoria B per 

l'anterior legislació (RD 1201-1205) o de l'actual Funció C (ECC/566/15), podran obtenir 

l'acreditació per a la Funció D (disseny de projectes i procediments) mitjançant la 

realització d'aquest curs pont. Aquest curs pont tindrà una durada de 48 hores de 

contingut teòric. Les classes s'impartiran de dilluns a divendres, des del dia 16 

d'octubre al dia 1 de desembre de 2017, en horari de tarda de 16:00 h a 20:00 h. Preu 

= 500 €. 

Els alumnes de Doctorat que tinguin un contracte predoctoral a través de la UIB o de 

l'IdISBa tindran una bonificació del 50% del preu del curs. 

 

Per a realitzar els cursos, es requerirà adjuntar al full d'inscripció la documentació acreditativa 

que demostri estar en possessió dels requisits indicats (titulació acadèmica i de l’acreditació/ 

acreditacions que es posseeixin). 

 

Les classes teòriques s'impartiran a l'Aula Multiusos de l'Edifici dels Serveis 

Cientificotècnics del CAMPUS de la UIB.  

 

Les sessions pràctiques amb rosegadors i conills són obligatòries per a tots els alumnes del 

programa formatiu de la Funció C i D i s'impartiran en el DEMOLAB de l'edifici Mateu Orfila al 

CAMPUS de la UIB. 

D'altra banda, els alumnes d'aquests programes formatius poden escollir realitzar les sessions 

pràctiques amb porcs o peixos. 

Les sessions pràctiques amb porcs s'impartiran a l'estabulari de l’IdISBa a l'Hospital 

Universitari Son Espases mentre que les pràctiques amb peixos es realitzaran al Laboratori 

d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA). 
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AVALUACIÓ 
 
Per a la superació de cada un dels cursos serà obligatori assistir, com a mínim, al 80% de les 

classes teòriques i al 100% de les classes pràctiques. L'assistència es controlarà diàriament 

mitjançant full de signatures.  

En finalitzar el curs els alumnes hauran de superar un examen escrit tipus test que avaluarà els 

coneixements adquirits corresponents en cada un dels programes formatius.  

Només es realitzarà una convocatòria.  

Els organitzadors del curs expediran un diploma acreditatiu a l'alumnat que hagi superat cada 

curs. El diploma de contenir les dades identificatives de l'entitat formativa, l'alumnat i el curs, 

informació sobre la funció o funcions afectades, durada i les espècies a què es refereixi. 


