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CURSOS DE FORMACIÓN EN ESTADÍSTICA
PER PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL O
CONTRACTAT TEMPORAL DEL CSIC
Barcelona, 9 de gener de 2017
Benvolguts companys,

Des de l’any 2011, els directors de l’IQAC i de l’IDAEA juntament amb la gerència del CID han realitzat les
gestions necessàries per la petició de Cursos de Formació en Estadística. Al Plan de Formación 2017 s’han
sol·licitat 3 cursos englobats dins de l’ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA i han estat aprovats al desembre
de 2016 per la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos.
Els cursos ofertats al Plan de Formación són gestionats pel Gabinete de Formación i es reparteixen en dues
convocatòries al llarg de l’any 2017. El primer dels cursos sol·licitat pertany a la primera convocatòria i el
seu termini d’inscripció serà del 9 al 20 de gener de 2017. Els altres dos cursos pertanyen a la segona
convocatòria per la qual el termini d’inscripció serà del 15 al 26 de maig de 2017.
A la Intranet del CSIC, http://www.csic.es  Intranet, dintre de SERVICIOS GENERALES  formación 
Plan de Formación 2017.pdf consta la informació complerta del Plan de Formación del CSIC aprovat per
l’any 2017. És important llegir amb cura des de la pàgina 2 fins la pàgina 10 d’aquest document. El detall
dels tres cursos aprovats està descrit a les pagines 151, 152 i 153.
PRIMERA CONVOCATORIA (Inscripcions del 9 al 20 de gener de 2017):
Curs 1: “ESTADÍSTICA APLICADA I (ESTADÍSTICA BÁSICA). DIRIGIDO” (25 hores)
 Dates: del 24 al 28 d’abril de 2017
 Horari: de 9:30 a 14:30 hores
 Lloc: Seminari A de l’edifici García Domínguez
SEGONA CONVOCATORIA (Inscripcions del 15 al 26 de maig de 2017):
Curs 2: “INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO R. DIRIGIDO” (25 hores)
 Dates: del 16 al 20 d’octubre de 2017
 Horari: de 9:30 a 14:30 hores
 Lloc: Seminari A de l’edifici García Domínguez
Curs 3: “INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS. DIRIGIDO” (25 hores)
 Dates: del 20 al 24 de novembre de 2017
 Horari: de 9:30 a 14:30 hores
 Lloc: Seminari A de l’edifici García Domínguez
Els tres cursos estan pensats per apropar als assistents a diferents eines d’anàlisi estadístic i de disseny
d’experiments. Aquest coneixement permetrà als investigadors seleccionar les tècniques més adequades
per dissenyar i tractar correctament la informació procedent de les seves investigacions. Tenen un caràcter
teòric-pràctic amb explicació didàctica i amena dels conceptes estadístics teòrics i la seva aplicació posterior
utilitzant exemples amb dades reals.
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Els sol·licitants dels cursos del Plan de Formación poden ser personal funcionari, laboral o contractat
temporal del CSIC, és a dir, tots els investigadors amb contracte. Té preferència el personal del CID, de
l’IQAC o de l’IDAEA encara que els cursos estan també oberts a personal d’altres centres del CSIC. En cas
de dubte podéu contactar amb el Gabinete de Formación a l’adreça electrònica srhgf@csic.es.
La sol·licitud dels cursos s’ha de fer on-line entrant al web del Servicio de Información Web (SIW) del
Gabinete de Formación http://siw.csic.es/gfo/. Cada sol·licitant ha d’entrar amb el mateix codi d’usuari i el
mateix password amb el qual entra a la Intranet del CSIC.
A la pantalla principal del SIW consten els Datos Personales del sol·licitant. A més hi ha un botó verd
nomenat
Convocatorias
Cursos
activos

on polsant, a partir del 9 de gener, es detallarà el llistat complet dels cursos de la primera convocatòria del
Plan de Formación 2017 i que podran sol·licitar-se fins el 20 de gener. En aquest llistat s’ha de buscar el
curs a sol·licitar, polsar i seguir els passos que s’indiquin per tal de tramitar la sol·licitud. Per sol·licitar els
cursos de la segona convocatòria el procés a seguir serà el mateix entre el 15 i el 26 de maig de 2017.
Els sol·licitants podran comprovar posteriorment entrant al SIW si han estat admesos en el curs sol·licitat
(després de fer-se la selecció dels participants pel Grupo de Trabajo de Formación Profesional y Promoción
del CSIC). En cas d’haver estat admesos hauran de confirmar o rebutjar la plaça assignada.
Per tant, en aquest servei SIW l’usuari podrà sol·licitar els cursos i tenir informació del procés de selecció,
confirmar i rebutjar una plaça assignada, així com disposar de les dades actualitzades de dates, horaris i
aula, i/o els possibles canvis que puguin sorgir.

Per tal que els cursos puguin fer-se és necessària l’assistència com a mínim en 13 de les 15 places
convocades, pel que us animem a no ajornar la vostra inscripció i a fer-la dins del termini.

Cordialment,
Mª José Bleda (mjose.bleda@iqac.csic.es)
Coordinadora dels Cursos de Formación en Estadística
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