
Data / Fecha / Date: 21/12/2017

Perfil / Perfil / Profile: Professional

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / First name and family name Francesc Gibert Badia

Nacionalitat / Nacionalidad / Nationality Espanya

Organització / Organización / Organisation Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Localitat / Localidad / Place Barcelona

Branca d'activitat / Rama de actividad / Branch of activity Administració pública, defensa, i Seguretat Social

Càrrec / Cargo / Post Tècnic Superior

Curriculum Vitae

Dades personals / Datos personales / Personal information

Formació acadèmica acabada / Formación académica acabada / Finished eduction

Tipus - Títol - Institució - Any de finalització / Tipo - Título - Institución - Año de finalización / Type - Title - Institution - Ending year

Doctorat Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona-2011)

Postgrau Master en Treball i Organització Social (Universitat Autònoma de Barcelona-2009)

Postgrau Diploma d'Estudis Especialitzats en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona-2009)

Grau Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona-1996)

Dades professionals (professional) / Datos profesionales (profesional) / Professional information (professional)

Idiomes / Idiomas / Languages

Idioma / Idioma / Language Llegit / Leído / Read Escrit / Escrito / Written Parlat / Hablado / Spoken

Anglès 4 4 3

Francès 4 2 2

Castellà 4 4 4

Català 4 4 4



Paraules clau de línies de recerca / Palabras clave de líneas de investigación / Key words of
the research lines

Negociació Col·lectiva, Formació Professional, Subcontractació Laboral,
Absentisme Laboral, Flexibilitat laboral, Reforma Laboral, Transicions/
recol·locació/reciclatge professional, Gestió per competències laborals,
Inserció al mercat laboral, Segmentació del mercat de treball, Pràctiques i
aprenentatge en la formació, Relacions laborals, Mercat de treball,
Recursos humans, Sistemes i aplicatius informàtics data warehouse,
Programes estadístics

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

Any d'inici / Año de inicio /
Starting year

Any de fi / Año de finalización /
Finishing year Descripció / Descripció / Description

2015 Professor Col·laborador Master Ocupació i Mercat de Treball - Universitat Oberta de Catalunya. Assignatures:
Mercat de Treball (Agents, polítiques i dinàmiques) i Treball Final de Master

1999 2015
Professor Associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultats de Ciències Econòmiques i
Empresarials, Ciència Política i Sociologia i Dret. Assignatures: Mercat de treball, Recursos Humans,
Metodologia de les ciències socials i Pràctiques laborals.

1997 2008 Investigador i consultor Universitat Autònoma de Barcelona

2016 2017 Col·laborador tècnic, en representació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, del Grup de Treball
Formació Dual al Sistema Educatiu a Catalunya del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

2017 Labour Relations Advisor del Projecte "Skill Up: Matching graduates' skills and labour world demands through
authentic learning scenarios" (Erasmus + - European Commision)

Experiència en recerca (professional) / Experiencia en investigación (profesional) / Research experience (professional)

Experiència en avaluació / Experiencia en evaluación / Experience in assessment

Tipus - Organisme - Comité - Rol - Any / Tipo - Organismo - Rol - Comité - Año / Type - Organism - Role - Panel - Year

Institucions Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya CAE (comitè extern) Vocal/Avaluador - 2015

Altres mèrits / Otros méritos / Other relevant details

Dades rellevants / Datos relevantes / Relevant data

Premi extraordinari de Doctorat (2011) per la Universitat Autònoma de Barcelona

Acreditat com a professor universitari acreditat doctor, ajudant doctor i universitat privada per l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

Titulació Formació docent en educació superior (FDES), Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la Universitat Autònoma de Barcelona (IDES-UAB), 2006 (6 crèdits ECTS)

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP), Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE-UAB), 2004

Publicació, com a autor o co-autor, de 33 documents amb dipòsit legal d’editorials locals i internacionals; 15 articles en revistes indexades, 7 de primer quartil (IN-RECS), 7 llibres i 7
capítols de llibre i 1 butlletí, essencialment en matèria de recursos humans, mercat de treball, relacions laborals, tècniques d’investigació quantitatives, gènere, immigració, educació/
formació i formació i innovació docent.

Aquest CV es publica a la pàgina web d’AQU Catalunya per tal d’acomplir l’estàndard de transparència en els processos d’avaluació. Els currículums publicats no són cap de les fonts d’accés públic
regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades d’aquest CV només es poden utilitzar per a finalitats relacionades amb les funcions
d’AQU Catalunya.

Este CV se publica en la página web de AQU Catalunya para dar cumplimiento al estándar de transparencia en los procesos de evaluación. Los currículos publicados no son ninguna de las fuentes
de acceso público reguladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los datos de este CV solo pueden utilizarse para finalidades relacionadas
con las funciones de AQU Catalunya.

This CV is published on the AQU Catalunya website in compliance with the transparency standard for quality assurance procedures. Published curricula vitae are not included among the sources
accessible to the general public under Organic Law 15/1999, 13 December, on personal data protection. The data in this CV may only be used for purposes related to the Agency’s remit.


