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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 
Breu descripció de l’activitat 
 

L’experimentació amb animals requereix que totes les persones que dissenyin projectes, cuidin o 

manipulin els animals per a l’experimentació hagin estat acreditats per l’òrgan competent  que en 
el nostre cas és la Generalitat de Catalunya. A més es requereix formació continuada per mantenir 

aquesta acreditació al llarga dels anys. que s’haurà d’a una acreditació pera totes les persones que  
tal de dur-la a terme. Cal que tot el personal relacionat amb l’experimentació animal s’actualitzi 

amb la finalitat de millorar els resultats,  optimitzar  i reduir l’ús d’animals d’experimentació.  
 

Per aquest motiu, el Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de la URV proposa un pla de formació 
per a PDI/PAS que li permeti aconseguir mantenir dita acreditació, dins els que s’emmarca aquest 

curs 
 

Aquest primer mòdul proposat incideix en el disseny experimental com a eina fonamental en 
l’experimentació i forma part del Pla de formació continuada del personal acreditat per l’ús 

d’animals d’experimentació.  
 
 

2. OBJECTIUS 
Especificar els objectius a assolir 
 

Conèixer la importància  i les eines per tal dur a terme procediments i protocols adequadament 
estandarditzats en ell treball amb models animals 

 

3. CONTINGUTS 
Continguts de treball 

02RE0022 

 

Títol activitat 
Factores que afectan al Diseño Experimental. Tipos de Diseño. 

Tipus d’activitat Curs 

Impartit per Maite Martin  

Hores a certificar: 5 

Places: 35 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

22 de setembre de 2020 

9:00- 14:00 

Aula virtual  



Institut de Ciències de l’Educació  

 

1. Introducción al diseño experimental. Aplicación de las 3Rs 
2. Relación entre diseño experimental y estadística 
3. Tipos de variabilidad. 
4. Causas de la aparición de sesgos y métodos para evitarlos 
5. Identificación de la unidad experimental 
6. Tipos de diseños experimentales 
 

4. METODOLOGIA 
Descripció de la metodologia mitjançant la qual es desenvoluparà aquesta activitat (curs, seminari, 
conferència, etc.) 

El curs s’impartirà com a seminari on-line amb 3 hores de classe teòrica i 2 hores de pràctiques 
S'abordaran els diferents temes mitjançant exemples i s'analitzarà una publicació per valorar la 
repercussió de el disseny en l'anàlisi de les dades i les conclusions que es deriven d'aquesta anàlisi.  
 

5. MATERIAL 

(especificar, si s’escau) 

Aula virtual i mecanisme on-line per dipositar el material pels alumnes   
 

6. DESTINATARIS 

Concretar els destinataris del curs (categoria laboral i departaments implicats) 

PDI i PAS acreditats per la manipulació d’animals de laboratori de la URV i centres associats.  

7. AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Definir, si s’escau, quins mecanismes i/o instruments es pretenen per avaluar el desenvolupament de 
l’activitat.  
 

L’assistència al 70% de la sessió es considerarà l’eina base per procedir a l’adequada certificació  
 


