




*Que és el CBC? 

*El Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya (CBC) és una 

corporació de dret públic que 

estableix el punt de trobada 

dels professionals de la Biologia 

a Catalunya. 

 



*El CBC: Objectius 

*Ordenar i vigilar l’exercici de la professió. 

 

*Representar els interessos de la professió. 

 

*Defensar professionalment als col·legiats. 

 

*Informar de les normes professionals i 

promocionar als professionals i a la 

professió. 



Junta General 

Junta de Govern 

Degà 
Vice-

degana 1a. 
Vice-

degana 2a. 
Secretari Tresorer Vocal 1r. Vocal 2n. Vocal 3r. Vocal 4t. Vocal 5è. 

*Òrgans de Govern del 

CBC 



*Estructura voluntària 
Per afrontar i resoldre els problemes de la competència professional que 

sorgeixen en el desenvolupament de l’activitat dels biòlegs, en el CBC s’han 

constituït comissions i grups representatius dels àmbits de treball dels biòlegs 

catalans. 

 Representació en  

organismes oficials 
Comissions 

Comissions professionals 

Seguretat 
Alimentària 

 

Biòlegs 
Docents
  

Experimen-
tació Animal 

Grup  
Biotec 

Medi 
Ambient 

Sanitat 

Laboratori 
Clínic 

Genètica i 
Reprod. H. 

Salut 
Pública 

Comissions col·legials 

Publicacions  Deontologia 
Formació 
Continua 



La professió de biòleg està sotmesa a: 

*Regulacions  

*Canvis dels processos d’inserció socioprofessional 

    dels titulats  

*Valor dels títols universitaris en el mercat laboral  

*Relacions en l’escenari laboral de la societat 

 

El context social i cultural determina: 

*Oportunitats laborals 

*Reptes de capacitació i de formació 

  

*La professió de Biòleg 



Control demogràfic 

Formació/docència 

Control de processos industrials 

         Sanitat (humana, animal) 

Anàlisis i control de qualitat 

         Explotacions i producció 

 Comercial 

Estudi       d’organismes vius 

                       Assessoria 

Control de productes d’origen 

biològic 

                 Gestió 

Peritatges  

 Investigació i desenvolupament 

Biotecnologia 

*Activitats professionals dels 

biòlegs 



35% 

17% 

16% 

13% 

6% 

4% 

2% 

2% 
1% 

4% 

Sanitat i Recerca sanitària 

Ensenyament 

Medi ambient 

Indústria 

Biotecnologia 

Recerca (no sanitària) 

Informació 

Comerç - marketing 

Producció - explotació 

Altres (general) 

*Sectors Professionals 



*Serveis als col·legiats 
*Publicacions 

 

 

 

*Serveis  

 

 

 

 

*Imatge professional 

 

*Borsa de treball 

*Formació 

* Web 

* Newsletters setmanals  

* Revista CBCAT 

* Memòries 
 

* Informació i orientació professional 

* Assessoria jurídica (gratuïta) i defensa professional 

* Assegurances 

* Directori professional 

* Descompte en productes i serveis 

* Serveis bancaris i financers 

 

 

* Correu corporatiu @cbiolegs.cat 

* Segell professional 

* Targetes professionals 

 

 



 

*Correu corporatiu 
 (3Gb d’espai propi, agenda de contactes, 

 calendari) 

 

*Segell de col·legiat/da 

 

 

*Targetes corporatives 

*Imatge 

professional 
@cbiolegs.cat 



*Línies de Gestió.  

Objectius a curt i a mig termini 

 

 
*Col·laboració amb les universitats en el nou context europeu 

de formació superior. 

*Ampliar la formació continuada dels professionals i l’intercanvi 

professional. 

* Anàlisis, promoció i difusió dels nous àmbits professionals. “

 “Professió” versus “Activitat professional” 

*Potenciar les relacions institucionals. 

*Difondre i promoure el biòleg en la societat. 

 



*SEU CBC 
C/ Consell de Cent 373. 1r.1a. 

08009 Barcelona 







Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

*PRE-COL·LEGIACIÓ 



*Objectius 
 

*Donar a conèixer el CBC als estudiants 

d’últim curs dels graus de Biologia i de tots 

els Graus que se n’han derivat. 

 

*Incorporar al CBC els professionals del 

futur 

 



*Dirigit a  

Estudiants de l’últim curs de:  

   Graus: 

 Biologia 

 Bioquímica 

 Biologia humana 

 Biotecnologia  

 Biologia Ambiental 

 Genètica 

 Microbiologia 
 

 

 

Quota 20 € 
 

 

 

 

Altres a considerar : 

 Tecnologia d’Aliments 

 Biomedicina 

 Ciències del Mar 

 

 



*Avantatges durant el període  

de Pre-col·legiació 
 

ESPECÍFIQUES 

 Rebre orientació formativa i laboral 

 Correu electrònic corporatiu (@cbiolegs.cat) 

 Cursos i activitats formatives amb el preu dels col·legiats 

 Carnet de pre-col·legiat. 

 

GENERALS 

 Accés complert a la pàgina web del CBC, (inclòs zona restringida) on es pot 

obtenir la  informació sobre  les ofertes de treball, formació i activitat col·legial. 

 Accedir als beneficis d’alguns convenis subscrits pel CBC amb entitats de serveis 

i productes (més de 100). 

 Rebre la revista CBCAT en format digital. 

 Utilització dels serveis de biblioteca i de la seu col·legial. 

 



*Avantatges dels pre-

col·legiats al col·legiar-se 
 

 Gratuïtat de la quota d’inscripció al Col·legi (24 € exempts). 

 

DURANT ELS DOS PRIMERS ANYS DE COL·LEGIACIÓ: 

 

 Quota col·legial especial amb una reducció del 65% de la quota anual de 
col·legiat els dos primers anys (només  3,5 €/mes en quotes semestrals).  

 

 Participar EN EXCLUSIVA a premis i ajuts per projectes amb l’objectiu  
d’incorporació laboral.  

 

 Orientació professional 

 

 Tots els serveis complerts que ofereix el CBC. 

 

  



*formulari 
(web) 

*matrícula univ. 

* Cost 20 € 

Estudiant 
4t. 

*títol 

*documentació 

*inscripció 
gratuïta  

Pre-
col·legiat 

*Quota reduïda 

(2 anys) 

*Participació en 
premis 

Col·legiat 

Juliol 

Renovació  

*formulari (web) 

*matrícula univ. 

•Cost 20 € 

•(3 vegades) 

Octubre – Novembre (+1 any) 

*Període i Renovació 



*Període i 

Renovació  

   Període 

 La condició de pre-col·legiat es manté des de què s’aprova la 
sol·licitud fins al començament del nou curs acadèmic (octubre). 

 

    Renovació 

 En el mes d’octubre de cada any s’haurà de presentar fotocòpia de 
l’imprès de matriculació del nou curs acadèmic. 

 En cas de no renovar-se la pre-col·legiació amb la matrícula del nou 
curs acadèmic es perdrà aquesta condició i el dret als serveis 
corresponents a la mateixa.  

 Els pre-col·legiats que obtinguin el grau tindran fins el mes de 
novembre del mateix any per formalitzar la col·legiació amb totes les 
avantatges esmentades. 



*Premis – ajuts any 

2014 
 

 

Es dotarà de 4 Premis - ajuts per un import de 

5.000 € cadascun en projectes d’intercanvi – 

estades en universitats estrangeres amb un clar 

objectiu d’incorporació a una activitat 

professional. Exclusiu pels que provinguin de 

la pre-col·legiació. 

  

 

 

 



http://www.cbc.cat/cat/popup.html 

http://www.cbc.cat/cat/popup.html
http://www.cbc.cat/cat/popup.html


*Gràcies 


