
WEBINAR DE FORMACIÓN 
 
 
El Comitè d’Ètica de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Kenkox, 
ha programat una sessió de formació gratuïta on-line, en quatre dates diferents 
a escollir, sobre els requeriments legals i ètics als que s’enfronta un investigador 
a l’hora de sol·licitar l’autorització d’un projecte d’investigació amb animals. 
 
 
L’objectiu d’aquest webinar és plantejar d’una manera pràctica i senzilla: 
 

− Quins requeriments són necessaris seguir. 

− Les dades necessàries a consignar. 

− Quins són els errors comuns a l’hora de plantejar un projecte. 

− Quins criteris se segueixen a l’hora d’avaluar-lo a les diferents fases 
d’autorització. 

 
 

El programa del webinar és el següent: 
 

I. Acreditació i formació del personal que treballa amb animals 
d’experimentació. 

II. Projecte i procediment. Consideracions pràctiques. 
III. Procés per l’autorització de projectes i modificacions. 
IV. Aspectes importants a tenir en compte al sol·licitar el projecte: 

a. Projecte: Punts crítics. Balanç dany benefici, objectius. 
b. Procediments: Disseny experimental, metodologia, supervisió i 

altres aspectes rellevants a tenir en compte. 
c. Resum no tècnic. 

 
 
La durada del webinar serà de 3 hores; haurà casos pràctics i una sessió de 
preguntes i respostes al final. 
 
 
Es proporcionarà certificat acreditatiu de la formació. 
 
 
Per a la inscripció, s’ha d’emplenar el formulari corresponent a la data d’elecció 
(una inscripció per participant): 
 
 

19/05 9:30-12:00 

  
28/06 15:00-17h30 
  
26/07 9:00-11h30 
  
19/09 15:00-17:30 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pPZmNoauE6MUsN8CT-rFDSCPtzQnJJDroiYUofDm8JUQlAyTTFZNTgwOTVaRU0zTktSRlRJRlZYRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pPZmNoauE6MUsN8CT-rFDSCPtzQnJJDroiYUofDm8JUQTk3TDg5N1BYQjMwOFIwUkFIOVVSNTRJVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pPZmNoauE6MUsN8CT-rFDSCPtzQnJJDroiYUofDm8JUMlJYTFc3QjYwMElJV1FCU1oxODQ2T1kxTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_pPZmNoauE6MUsN8CT-rFDSCPtzQnJJDroiYUofDm8JUOTM0VE1XME5TM0IyQTBTQkM2SEQwV0QySS4u


Tot i que la formació està prevista en 2,5 hores, us recomanem reservar tres 
hores, ja que la part final de preguntes i respostes pot allargar-se, i acostumen a 
aparèixer casos interesants per a tots els assistents. 
 

Per entrar a la sessió el dia del webinar, s’haurà d’introduir el nom i cognoms tal 
i com es van indicar a la inscripció (veure captura de pantalla a continuació) ja 
que serà el control d’assistència. Per seguretat, no es donarà accés a la sessió 
a usuaris anònims o no inscrits. 
 

 


