BIOINFORMATICS BARCELONA
UN ECOSISTEMA PER A
POTENCIAR LES SINÈRGIES ENTRE LES
CIÈNCIES DE LA VIDA I LA INFORMÀTICA

Barcelona, 11 de juliol del 2017

¿QUÈ ÉS LA BIOINFORMÀTICA?

BIG

La Bioinformàtica, en un sentit ampli, s'entén como aquella disciplina en la que
s’apliquen les ciències de la computació i las tecnologies de la informació pel
tractament de dades de naturalesa biològica o relacionades amb ella.
www.bioinformaticsbarcelona.eu
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EL PER QUÈ DE BIOINFORMATICS BARCELONA
Associació sense ànim de lucre constituïda en 2015
POTENCIAR UNIÓ I
GENERACIÓ DE SINÈRGIES

BIOLOGIA + INFORMÀTICA

Formada por entitats de l’àmbit de la bioinformàtica que treballen en
els àmbits de salut, agroalimentari i tecnològic
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Collaborators:
BIB members – July 2017
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IMPULS DE LA FORMACIÓ EN BIOINFORMÀTICA
 Anàlisi de la formació reglada en bioinformàtica a Catalunya consultant a tots els sectors: acadèmic, recerca,
hospitals, industrial… Prospecció internacional de formació en bioinformàtica.
 Els bioinformàtics actuals són autodidactes o s'han format a l'estranger
 Al 2013 a Catalunya disposàvem de màsters, però cap universitat espanyola oferia un grau en bioinformàtica
 DEBILITAT: els estudiants que surten dels màsters arrosseguen mancances en els coneixements informàtics o
biològics, en funció de la seva formació de grau
 NECESSITAT:
 Professionals altament qualificats en bioinformàtica
 Impulsar un catàleg formatiu en bioinformàtica per a formar els diferents perfils demandats per
cadascun dels sectors (acadèmic, recerca i industrial)
DOCTORAT (2017-18)
FORMACIÓ
PROFESSIONAL

GRAU

2015-16

2016-17

www.bioinformaticsbarcelona.eu

FORMACIÓ
CONTINUA i AD HOC

POSTGRAU (2017-18)
MÀSTERS ESPECIALITZATS

DOCTORAT
INDUSTRIAL
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FORMACIÓ PROFESSIONAL i GRAU INTERUNIVERSITARI
FORMACIÓ PROFESSIONAL
Pla pioner d'adaptació d'estudis en informàtica amb un
complement de bioinformàtica:
 Eines computacionals en informàtica mèdica
 Eines computacionals en ciències òmiques
 Disseny de nous fàrmacs
Tècnics informàtics amb coneixements en ciències de la vida per
entendre el vocabulari, els conceptes bàsics i les eines
bioinformàtiques més comunes.
Sortides laborals: tècnic de suport a la investigació, gestor de dades
biològiques, programador d’aplicacions bioinformàtiques,
programador web, programador multimèdia, desenvolupador
d’aplicacions en entorns web
 Duració: 2 anys (2000 hores)
 Pràctiques i formació dual en institucions associades al BIB
 Implantació 2015-16, centres educatius:
 INS Provençana http://goo.gl/QR3Itj
 Gimbernat Formació http://goo.gl/3dVCxr
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GRAU INTERUNIVERSITARI
Grau Interuniversitari únic del Sistema Universitari Català impartit
conjuntament per UPF – UPC – UB – UAB
 Formació multidisciplinar: ciències de la vida i la salut, ciències
de la computació, matemàtiques i estadística
 Formació bàsica sòlida que puguin especialitzar amb màsters
 Fomentar l'emprenedoria
 Educació personalitzada i d’alta qualitat
 Enfoc internacional: impartit en anglès i visites a institucions
estrangeres
Sortides laborals en àrees: Biomedicina, Biologia, Cosmètica,
Farmacologia… como a científic bioinformàtic, analista de dades,
control de qualitat, investigador programador en R&D
Duració: 3 anys (180ECTS)
Idioma: anglès
Implantació: 2016-17
Informació: https://goo.gl/8L78W3
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POSTGRAU EN PROCESSAMENT BIG DATA PER A CIÈNCIES DE LA VIDA
Donar resposta a la necessitat de
professionals que coneguin les noves
estratègies, metodologies, eines de
processament i anàlisi, que s'estan
utilitzant en l’àmbit del Big Data en les
Ciències de la Vida.
Desenvolupament Pla d’estudis i coordinació: BIB
Universitat responsable: Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) Institucions col·laboradores:
Fundació i2cat, Hospital Sant Joan de Déu, IDIAP
Jordi Gol, Hospital Universitari de Bellvitge,
Consorci Hospitalari Parc Taulí i Centre de
Regulació Genòmica (CRG).

 Octubre 2017 - 35 ECTS - presencial
 Cinc mòduls teòric-pràctics i projecte final integrador codirigit entre docents de
l’àmbit de l’enginyeria informàtica i les ciències de la vida. Mòduls:
 Adquisició, filtratge i seguretat de les dades
 Integració de bases de dades
 Computació distribuïda per a Big Data
 Machine data learning
 Mineria de dades per a Ciències de la Vida: extracció de coneixement i visualització
www.bioinformaticsbarcelona.eu

Matrícula oberta!
http://bit.do/postgradoBDLS
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DOCTORAT / DOCTORAT INDUSTRIAL / FORMACIÓ CONTÍNUA i AD HOC
DOCTORAT INDUSTRIAL

DOCTORAT INTERUNIVERSITARI
Desenvolupament del Pla d’estudis del Programa de Doctorat
interuniversitari en Bioinformàtica

 Universitats participants: UAB, UOC, UdG, UdL, UOC i UVic-UCC
 Implantació curs 2017-18
 Idioma: anglès

Impuls de la col·laboració entre indústria i investigació per a
projectes bioinformàtics
Un projecte de Doctorat Industrial és un projecte de recerca
estratègic d’una empresa en col·laboració amb una
Universitat/hospital/centre de recerca en el que un doctorand/a
desenvoluparà la seva formació que culminarà amb la presentació
d’una tesi doctoral.
Marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya

FORMACIÓ CONTÍNUA i AD HOC
Desenvolupament de formació específica segons les necessitats dels sectors o àmbits professionals demandants.
Cursos, seminaris, sessions tècniques, congressos...
Alguns exemples:
 Bioinformatics Bootcamp for Engineers (18-19 Setembre 2017)
 Curs de genètica aplicada a Oncologia de Precisió (en prep)
 Curs de genètica bàsica per a professionals de la salut (en prep)
 Empreneduria en el camp de la bioinformàtica per a estudiants i directius (en prep)
 Formació general on-line en Bioinformàtica (en prep)
 Bioinformatics Bootcamp Biomedical Practitioners (Setembre 2016)
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BIOINFORMÀTICA: UNA HISTÒRIA DE WIN-WIN

CIÈNCIES DE LA VIDA

www.bioinformaticsbarcelona.eu

CIÈNCIES DE LA
COMPUTACIÓ I
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LES
COMUNICACIONS
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Associació Bioinformatics Barcelona – BIB
Passeig Lluís Companys, 23
08010 Barcelona
http://www.bioinformaticsbarcelona.eu
Tlf. +34 935479098
info@bioinformaticsbarcelona.eu

Segueix-nos a twitter @BiBcn
Uneix-te al nostre grup a LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/Bioinformatics-Barcelona-4777363
Visita la nostra web i subscriu-te a la nostra llista de distribució: activitats, cursos, seminaris, conferències, ofertes de feina...

