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Itinerari de 
Benvinguda

Llig este 
manual

Coneix als
responsables 

de la teua
benvinguda

Entrega la 
fulla signada



Què hauria de  
saber?

 Normes bàsiques de laboratori
 Vas a treballar en un centre d’investigació en el que tindràs accés a 

equips i instal·lacions dels que has de conèixer el funcionament i les 
Normes d’Ús, especialment si vas a treballar en alguna sala de 
Bioseguretat, cambra de Fitotrons o  en cambra d’insectes.

 Ús d’instalacions comunes
 El responsable de benvinguda del teu grup t’ensenyarà les instal·lacions

comunes. Es disposa d’un llistat de l’equipament d’ús general de 
l’I2SysBio a disposició dels usuaris.

 Pla d’Emergència
 L’I2SysBio té un Pla d’Emergència que has de conèixer. Un membre de 

l’equip d’emergència de la teua planta t’explicarà les mesures que has de 
prendre en cas d’emergència. Periòdicament es realitzen jornades de 
formació a les que has d’atendre.

 Seminaris Científics
 L’I2Sysbio organitza seminaris científics en la sala de seminaris i altres

activitats de divulgació i formació, participa-hi!

 Itinerari de benvinguda
 Els pasos a seguir per a ser un membre més de l’I2SysBio. Accés a 

instalacions i al Parc Científic de la Universitat de València. 



Anem a fer un 
tour de 
benvinguda

Responsable Signatura del 
responsable

Accés intal.lacions
Elena Navarro

Administració
Ana Belén Pozo

Responsable del grup
d’acollida

Gestió de residus
Julia Garzón

Responsable Equip
d’Emergència
Consuelo Escrivá

Sales de Bioseguritat
/ Equipament i serveis
generals
Consuelo Escrivá

Temps aproximat
d’estada

Inici Fi

He rebut tota la informació Signatura:



I quan acabe la 
meua estada?

 Oh! si la teua etapa al centre ha acabat, hauràs de seguir una sèrie
de passos abans d’anar-te’n:

 Tornar la targeta d’accés.

 Avisar per a donar-te de baixa l’accés a instalacions i al web. 

Et desitgem molta sort en la nova etapa!



Qualsevol dubte? 
Pregunta!
Any questions? Ask!

Cualquier duda: Pregunta!



Benvingut/da a l’I2SysBio!
El Paquet de Benvinguda de l’ I2SysBio té l’objectiu d’informar-te dels passos a seguir en la teua incorporació al nostre Institut, ja siga 
mitjançant CSIC o la Universitat de València.
L’ I2SysBio és un institut mixte del CSIC i la Universitat de València (UV) pel que part del personal està contractat pel CSIC i part per la UV.

Per al personal de l’I2SysBio contractat pel CSIC: 
Al teu primer dia a l’ I2SysBio, per favor contacta amb Elena Navarro i amb la gerent de l’institut Ana Belén per a rebre orientació
inicial al teu lloc de treball.

Asumptes bàsics: el teu contracte, retribució salarial, calendari laboral, horari de treball i localització del teu lloc de treball.
Més asumptes inicials: targeta d’accés, compte de correu electrònic, clau d’accés a la intranet del CSIC i equip de treball
(ordinador, etc.).
Com sol·licitar dies de vacances, asumptes propis i/o permisos especials, fent servir la intranet del CSIC.
Adscripció al teu grup d’investigació en l’I2SysBio.
Podeu trobar més informació del Pla de Benvinguda del CSIC ací: institucional - csic.es

Per al personal de l’I2SysBio contractat per la Universitat de València: 
Al teu primer dia a l’ I2SysBio, per favor contacta amb Elena Navarro i amb la gerent de l’institut Ana Belén per a rebre orientació
inicial al teu lloc de treball.
La signatura del teu contracte es realitzarà als serveis centrals de la UV a la Avinguda Blasco Ibáñez, n 13. Després de signar el 
contracte, contactaràs novament amb Elena Navarro per a formalitzar la teua adscripció a l’I2SysBio i al teu grup d’investigación dins
l’institut. 

Per a personal “visitant” a l’I2SysBio: Contacteu amb Elena Navarro per a formalitzar la teua adscripció a l’I2SysBio. 
Adreceu els suggeriments a carla.rubio@csic.es

https://cas.csic.es/login?service=https://intranet.csic.es/c/portal/login?redirect%3D/%26p_l_id%3D0
https://intranet.csic.es/institucional

