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Pla de formació i desenvolupament 2018  

Pla de formació transversal 

L’objectiu d’aquest pla és oferir els coneixements i habilitats que tant el MACBA com el seu equip 

han detectat com a necessaris, i d’aquesta manera, desenvolupar les competències necessàries 

per a que el Museu pugui assolir els seu reptes. 

Aquest any, es va reforçar la cocreació del programa de diferents col·lectius del Museu de 

manera que la formació s’apropés molt més a les necessitats dels treballadors i del propi 

MACBA. 

La metodologia que es va utilitzar és experiencial amb casos pràctics.  

Les formacions transversals que vam organitzar al 2018 són:  

• Tècniques de coneixement col·lectiu on vam descobrir tècniques per explorar la 
intel·ligència col·lectiva 

• El feedback com a eina de comunicació i aprenentatge. Competències per donar i rebre 
feedback. 

 

Formacions tècniques 

Les formacions tècniques estan relacionades amb actualitzacions del coneixements específics, 

normatius, tecnològics o d’idiomes.  

Aquestes formacions poden ser molt específiques del lloc de treball del MACBA o estar 

relacionades amb la carrera professional i d’interès pel museu i pels treballadors.  

Poden ser presencials i/o online.  

 

Ambdues formacions van ser impartides per professionals i escoles externes (presencial o 

online) o per personal intern expert en la matèria. 

 

Formacions de Prevenció de Riscos Laborals  

Temàtica curs Centre formador Assistents Data inici Data fi Durada 

Formació Recurs Preventiu 

Servicio de 

Prevención Externa 

Laboral XXI SA 

2 14/09/18 19/12/18 60h 

PRL específic lloc de treball  

(inicial + recilcatge) 

Servicio de 

Prevención Externa 

Laboral XXI SA 

18 01/01/18 31/12/18 1h 

Reciclatge Suport Vital Bàsic + 

DEA 

Epicirisi Consultors 

Sanitaris S.L. 
8 20/06/18 20/06/18 2h 
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Bossa d’hores 

Per una altra banda, disposem d’una bossa de 15 hores anuals per formacions gratuïtes i curtes 

relacionades amb el lloc de treball. 

 

Indicadors del pla de formació i desenvolupament 2018 

 

                               

Inversió en formació Hores de formació Cursos Hores formació / 
treballador 

 

                                                   

 

 

 

 

El detall de les hores formació segons la tipologia de les formacions van ser:  

 

ÀREES DE FORMACIÓ 
2018                                                        

(nombre d' hores de formació) 

Formacions transversals 236 

Formació tècniques 1946 

Formació de PRL 154 

Bossa hores (màxim 15h/any) 80 

Total general 2416 

Hores per treballador 27,82 

 

 

 

 

% de la plantilla 
que ha gaudit 
formació 2018 

Valoració mitjana 
formacions sobre 3 

43.038€ 2.416 141 27,82 

72,53%    2,53 
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Les valoracions del contingut teòric de les formacions, els formadors i l’organització van ser:       

       


