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1. Fitxa tècnica
Raó social: Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL (IRIF, SL)
Ubicació: C/Hurtado, 29 08022 Barcelona Data d’inici d’activitat: maig de 1977
Tipus de societat: Societat Limitada Contacte: Telèfon: (+34) 934 080 464. Correu electrònic:
info@irif.eu
Sector empresarial: Serveis educatius. Disseny, producció i comercialització de productes i
serveis pedagògics adreçats a les administracions, les empreses, els centres educatius i els
professionals de l'educació.
Activitats que desenvolupa:
Editorial Graó: 1. Publicacions de llibres i revistes
Interactiva: 2. Formació contínua. 3. Consultoria. 4. Elaboració de materials formatius.
Asociación IRIF para la Formación: 1. Formació continua per al professorat

2. Missió i visió
L’ Institut de Recursos i Investigació per a la Formació, SL (IRIF, SL) és una empresa creada amb
la intenció d’incidir en la formació integral de les persones, amb el propòsit de contribuir al
desenvolupament personal, al progrés social i a la millora de la convivència.
IRIF, mitjançant les seves activitats, ha esdevingut un referent dins dels moviments d’innovació
pedagògica i té la intenció de liderar els canvis que la societat demanda per a l’actualització i
millora de la pràctica educativa.

3. Objectius
Satisfer les necessitats dels centres educatius i dels professionals de l'educació oferint tots els
productes i serveis que puguin necessitar per al seu desenvolupament professional.
Esdevenir un referent en el proveïment de continguts i de serveis adreçats als centres educatius
i altres organitzacions dels països de parla catalana i castellana.
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4. Organització
L’empresa actualment té una estructura fixa de més d’una vintena de professionals sota la direcció
tècnica i científica del seu president Antoni Zabala, amb una direcció general i cinc direccions
executives: Edicions, Interactiva, Producció, Comercial i Administració i finances. Compta també
amb una xarxa de col·laboradors de més de 3.000 autors procedents de tots els àmbits
(investigació, docència, universitat, etc.) i disposa de diferents convenis de col·laboració amb
diverses universitats de reconeixement internacional.

5. Experiència. Projectes desenvolupats
a) ÀMBIT EDITORIAL










2018. Actualment es disposa de 1.000 títols publicats i de 14 capçaleres de revistes
adreçades als docents.
2012-actualitat. Digitalització del fons editorial de llibres i revistes.
2010. Edició de revistes per a famílies en català i castellà.
2001. Edició de les revistes d'educació infantil en català i castellà.
1994. Edició de les revistes de didàctiques específiques de llengua castellana, llengua
catalana, matemàtiques, ciències socials, ciències experimentals, música i educació física.
1992. Edició de la revista generalista per a educadors en castellà: Aula de Innovación
Educativa.
1987. Edició de llibres en castellà. Actualment es disposa de 617 títols en castellà.
1979. Edició dels primers llibres en català. Actualment es disposa de 227 títols en català.
1977. Data de creació de l'empresa i de l'edició de la revista Guix adreçada a educadors en
català.

b) ÀMBIT DE FORMACIÓ i CONSULTORIA








2019. Assessorament i formació sobre la programació i avaluació de competències al
professorat de secundària de l’escola Joan Pelegrí. I assessorament sobre l’elaboració de
les programacions d’educació infantil i primària.
2019. Assessorament i formació relacionada amb el disseny curricular a l’escola Garbí Pere
Vergés.
2018. Assessorament al govern de Perú. Anàlisi de resultats d’avaluació de programes de
formació docent per dissenyar propostes d’eixos comuns i estratègies.
2018. Ajuntament de Viladecans. Dinamització d'una sessió per treballar la relació teixit
empresarial de la ciutat - escola en què van participar ens educatius de diferents entitats i
institucions de la ciutat.
2017-2018. Assessorament per millorar les activitats educatives que es duen a terme a
eduCaixa. Elaboració de guies didàctiques per a avaluar les activitats formatives que es
duen a terme en els diferents museus.
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2017. Elaboració d’un banc de rúbriques per a l’avaluació de competències a educació
primària.
2017 – actualitat. Direcció i disseny d'un projecte d'elaboració de material educatiu per a
l'ajuda a la transformació d'un model educatiu tradicional a un basat en el treball per
competències i tenint en compte la personalització dels aprenentatges a primària juntament
amb l'editorial Vicens Vives.
2016. EN21, assessorament en les bases del programa EN21 que té l'objectiu de difondre
metodologies innovadores per treballar a les aules. Elaboració d'una eina autodiagnòstica
per avaluar en quin punt es trobava cada escola.
2016. Elaboració d'un estudi sobre l'ús dels materials didàctics utilitzats a les aules del país.
Dades objectius i previsions de cap a on va l'educació i quines seran les seves demandes
de material formatiu tant per als docents com per als alumnes.
2015-actualitat. Assessorament a diferents institucions escolars (Aula Escola Europea,
Escoles Garbí-Pere Vergés, Escola Mireia, Escoles Thau, etc.).
2014. Assessoria pedagògica per al pla estratègic d'implementació de les TIC a l'escola per
al Govern d'Abu Dhabi.
2012. Disseny i elaboració dels Quaderns d'Avanç per a la Secretaria d'Educació Pública
del Govern Federal de Mèxic.
2017-actualitat. Disseny, direcció, elaboració, gestió i impartició del màster i postgraus en
l'ensenyament de competències i del màster i postgraus en llenguatges i contextos en
l'educació infantil (e-learning) homologats com a títols propis per Blanquerna-Universitat
Ramon Llull de Barcelona.
2011-2016. Elaboració del projecte del nou sistema educatiu per al Ministeri d'Educació del
Govern d'Andorra.
2011-2012. Anàlisi i desplegament de les competències bàsiques en el currículum de
primària i secundària (Conselleria d'Educació del Govern de Catalunya).
2011. Formació del professorat en el marc del projecte EduCAT1x1.
2011. Disseny pedagògic, edició i preproducció dels cursos en línia pilot i primeres edicions
per a la formació de la policia i el cos de bombers. ISPC (Institut de Seguretat Pública de
Catalunya).
2010-2013. Assessorament pedagògic i disseny pedagògic per als llibres digitals de Digital
Text.
2009-2013. Recerca realitzada amb l'Institut d'Investigació sobre la Intel·ligència Artificial
(CSIC) sobre adaptació de les activitats d’aprenentatge a les característiques individuals de
l'alumnat.
2009. Creació del sistema d'acreditació de qualitat pedagògica Escalae.
2008-2012. Elaboració del pla director per a la virtualització de l'oferta formativa de l'ISPC
(Institut de Seguretat Pública de Catalunya).
2006-2012. Recerca, desenvolupament i comercialització del sistema d'autodiagnòstic de la
pràctica educativa Escalae.
2003-2004. Disseny del currículum de l'educació infantil, primària i secundària basat en
competències per al Ministeri d'Educació d’El Salvador.
2000-2003. Creació i codirecció del Campus Virtual d'Educació conjuntament amb la
Universitat de Barcelona (UB).
1998. Auditoria del model e-learning i anàlisi dels textos formatius de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).
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1997-actualitat. Assessorament de diferents institucions educatives de Llatinoamèrica
(Argentina, Uruguai, Perú, Bolívia, Brasil, El Salvador i Mèxic).
1997-1999. Elaboració del pla de formació a distància dels directors supervisors i rectors
dels instituts de formació del professorat d'Argentina.
1996-1998. Disseny i elaboració dels cursos bàsics, mitjans i avançats de formació contínua
del professorat de la Conselleria d'Educació del Govern de Galícia (31 manuals, 160
unitats didàctiques autoformatives i 32 programes informàtics).
1995-1997. Assessorament de la Conselleria d'Educació del Govern de Galícia en
l'elaboració dels currículums oficials de secundària i batxillerat, i en els plans de formació.
1992-1994. Elaboració dels llibres de text per a l'experimentació de la Reforma per als
centres corresponents. Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
1990. Elaboració dels llibres sobre el desenvolupament curricular ("caixes vermelles") en el
marc de la LOGSE per al Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya.
1988-1995. Assessorament del Ministeri d'Educació d'Andorra en l'avaluació de sistema
educatiu i en l’elaboració dels esborranys de les lleis de regulació dels sistemes i en la
formació del professorat.
1986-1996. Assessorament del Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya per a
l'elaboració del currículum de la Llei General de l'Educació i dels plans de formació del
professorat.
1983-1986. Assessorament del Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya per a
l'Ensenyament General Bàsic (EGB).
1980-1987. Elaboració i direcció de les col·leccions editorials de llibres de text de l'editorial
Teide de Barcelona (466 títols).
1980-1985. Elaboració i direcció dels llibres de text de les àrees de ciències socials i
ciències naturals de l'editorial Barcanova del grup editorial Anaya.

c) DISSENY I ELABORACIÓ DE MATERIALS FORMATIUS
Des de l’any 2000 – actualitat
 eduCaixa (2018-2019)
Elaboració d’un document d’eines d'avaluació de les activitats educatives que es duen a terme a
les diferents àrees de la fundació.
 Gobierno de Navarra (2018).
Elaboració d'una guia didàctica i un manual per a formació d'educació contínua al professorat
d'educació secundària sobre currículum, planificació, programació i disseny.
 Òmnium Cultural (2017).
Elaboració de material didàctic per a educació secundària per treballar una exposició itinerant
sobre lluites compartides.
 FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Disseny i edició de cursos en línia de formació sobre riscos laborals aplicats a la realitat concreta
dels treballadors de FGC. Són cursos curts, basats en casos pràctics i en què se sintetitza i es
reforcen aquells continguts que són imprescindibles que s’aprenguin.
Remasterització del manual descriptiu i de conducció de la unitat de tren UT112. Elaboració de
cursos en línia de funiculars (Normativa, Reglament i Coneixements)
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 UCF. Unió Consorci Formació
Edició i preproducció de 14 cursos en línia de formació contínua a distància relacionats amb la
formació de personal sanitari (personal mèdic i personal d'infermeria).
 Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya)
Revisió pedagògica i gestió del portal cultural de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
actualitzant les activitats educatives que ofereixen al professorat i a les famílies.
 Guàrdia Urbana de Barcelona
Disseny, edició i producció del curs en línia Actuacions en accidents de trànsit dirigit als agents
de la Guàrdia Urbana que no formen part de la unitat especialitzada (UIPA).
 UNICEF
Disseny de la seqüència formativa d’un curs en línia sobre els drets dels infants i gestió del
contingut amb els autors experts del tema. Elaboració de les guies didàctiques del curs (Guia
didàctica per a l’alumnat i per al professorat).
 ISPC. Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Disseny pedagògic, edició i preproducció dels cursos en línia pilot i primeres edicions de
Procediments bàsics d'actuació de Policia Administrativa, Extinció d'Incendis Forestals, Atenció
al Menor i Curs de Caporal/a de Policia.
 IL3
Edició de continguts i producció de cursos sobre finances corporatives per a Caixa Catalunya.
Coordinació (inclosa la coordinació de l'autoria), edició de continguts i producció dels postgraus
Sistemes de qualitat en la indústria i la investigació farmacèutica i Mediació cultural per al foment
de la lectura, i Maestría en salud pública.
 MBA. Les Heures
Realització dels mòduls del màster interuniversitari a distància en administració i direcció
d'empreses.
Anterior a l’any 2000
 Adefe. Asesoría, Desarrollo y Formación Empresarial Consultores
Disseny i producció d’un manual autoformatiu per millorar la gestió artesana a petició de diferents
comunitats autònomes.
 Aurora Polar. Assegurances
Disseny i producció dels mòduls formatius dels productes d'assegurances per als venedors i els
corredors de l'empresa (6 carpetes i programa informàtic d'autoavaluació).
Disseny i producció del mòdul de comptabilitat per al personal administratiu (inclou també un
programa informàtic d'autoavaluació i avaluació externa).
 Azterlan. Laboratorio de control de calidad de la siderurgia
Curs a distància, en suport CD-ROM, sobre fosa per a enginyers i tècnics d’empreses.
 Banco Santander Central Hispano
Cursos a distància en suport informàtic (EAO) per a treballadors d’agència sobre la venda de
productes de protecció i productes d’estalvi.
 Cef. Cercle Empresarial per a la Formació
Manual autoformatiu sobre gestió del comerç (inclou un programa informàtic [EAO]
complementari) amb exercicis de complexitat variable estructurats a partir d’una situació
problemàtica.

7

Currículum d’IRIF
 Confederación Española de Comercio
Curs a distància per a venedors de comerç, 8 manuals, 8 disquets d’autoavaluació, 4 programes
d’EAO i 2 vídeos.
 CAEB. Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears
Manual sobre el mòdul La formació en centres de treball. Formació presencial de tutors.
Programes EAO tutorials sobre autoocupació, tècniques de recerca de feina i habilitats
comunicatives.
 Consell de Cambres de Comerç de Catalunya
Elaboració del manual del tutor de pràctiques a l'empresa. Realització d'un vídeo sobre actituds
per a la formació dels tutors. Elaboració de la guia pràctica del formador de tutors. Elaboració del
manual sobre automoció per a tutors d'empreses del sector.
 Deusto. Difusora Internacional
Curs superior en administració d’empreses, 20 manuals, 5 disquets EAO, vídeo, simuladors.
Curs superior en direcció financera i comptable, 19 manuals, 3 disquets EAO.
Curs de tècnic especialista en prevenció de riscos laborals, 18 manuals, CD-ROM legislatiu, EAO,
2 vídeos. Màster en prevenció de riscos laborals, 19 manuals, CD-ROM legislatiu, programes
d’EAO, 3 vídeos.
 Efae. Estudios de Formación y Apoyo Empresarial
Disseny i producció d’un manual autoformatiu per a la gestió empresarial dels treballadors
autònoms, a petició de la Junta de Castella i Lleó.
 Govern Basc. Acadèmia de Policia
Disseny dels mòduls de psicologia i sociologia per a l'alumnat de primer curs de l'Acadèmia.
 Hidruña. Hidroelèctrica de Catalunya
Disseny i producció del mòdul de facturació per al personal administratiu.
 IESE. Institut d'Estudis Superiors d'Empresa
Elaboració d'una presentació en CD-ROM d'un cas per debatre en el seminari de negocis.
 Laboratoris farmacèutics Almirall
Elaboració del manual per a operaris sobre el funcionament de dues màquines de producció.
 "La Caixa"
Guia didàctica de suport per al tutor de la formació.
Programa informàtic en línia que ensenya a elaborar projectes. Va ser implementat a la intranet
Virtaula, i està estructurat en diferents fases i propostes d'activitats que permeten anar construint
el propi projecte individual.
 Pepsico
Disseny i producció dels mòduls formatius per al personal de vendes i supervisors (2 manuals i
14 vídeos).
 Projecte COMETT-2 CEE. Unió Europea
Projecte europeu sobre la utilització del vídeo interactiu en la formació a l'empresa. Inclou dos
programes informàtics tutorials sobre el funcionament del vídeo interactiu i un programa de control
de la simulació d'una situació conflictiva a l'empresa.
 Seat
Manual per a alts directius sobre direcció per objectius i avaluació de l'acompliment.
 Servei de prevenció d’extinció d’incendis i salvament. Ajuntament de Barcelona
Manual d'autoformació per a bombers sobre el túnel del foc i sobre la prevenció d’incendis. Fitxes
tècniques de funcionament de vehicles del servei. Manual d'autoformació per a bombers sobre
formació sanitària.
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d) FORMACIÓ PRESENCIAL
Des de l’any 2000 - actualitat
 ISPC. Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Formació del personal que havia d’exercir com a tutors en línia.
 Escoles Garbí Pere Vergés
Formacions a docents, caps d’estudis, directors, sobre plans estratègics de centre per a la
transformació del sistema educatiu de l’escola, formació per al desenvolupament de
competències i formació en actualització cientificodidàctica.
 Govern d’Andorra
Formacions a docents, caps d’estudis, directors de l’escola andorrana, sobre plans estratègics
de centre per a la transformació del sistema educatiu del país i formació per al desenvolupament
de competències.
Anterior a l’any 2000
 Avui. Premsa catalana
Curs sobre redacció de textos administratius per al personal de l'administració i elaboració d'una
carpeta de consulta amb els models més freqüents.
 Catsa col·lectiu d’arquitectes taxadors, SA
Creació de material en suport paper per a la formació presencial sobre temes relacionats amb
l'urbanisme. Dirigit a personal d'entitats financeres.
 Cerberus, SA. Empresa multinacional de fabricació d'equips de seguretat
Curs de formació de formadors.
 Diputació de Barcelona
Formació de tècnics municipals d'educació per a l'elaboració del Pla Local d'Adults específic dels
seus respectius municipis. Curs de formació del professorat per a l'elaboració d'unitats
didàctiques. Curs de formació per a tècnics sobre educació en el procés selectiu.
 FGC. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Cursos a mida d'expressió oral, elaboració d'informes i tècniques de redacció per a directius,
quadres tècnics, comandaments intermedis, administratius i secretàries.
 Govern d'Argentina. Ministeri d'Educació i Cultura
Pla de formació dels 460 tutors per al programa de formació a distància dels directors supervisors
i rectors.
 Irakasle Eskola. Escola Superior d'Estudis per a l'Empresa
Organització d'un curs sobre multimèdia per a tècnics d'empreses de 600 hores de durada.
 "La Caixa"
Curs sobre disseny de programes d'ensenyament assistit per ordinador dirigit a formadors de
diverses branques. Coordinació i impartició de cursos de formació de formadors.
 RACC. Reial Automòbil Club de Catalunya
Curs a mida sobre tècniques de redacció i elaboració de manuals.
 Servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament
Curs de formació presencial en suport paper i DVD sobre l'extinció de foc en espais interiors.
 UOC. Universitat Oberta de Catalunya
Formació del professorat que dirigeix l'elaboració dels materials formatius.
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 Yorka. Indústria d'accessoris d'automòbil
Cursos de comptabilitat per a auxiliars de comptable. Seminari sobre gestió i funcionament del
departament de finances.

e) PROJECTES DIVERSOS
Des de l’any 2000 - actualitat
 Bioinformàtics Barcelona (2018-2019)
Assessorament pedagògic en l’elaboració de material formatiu en línia per metges sobre
continguts de bioinformàtica.
 Universidad Pompeu Fabra (2018-2019)
Participació en un projecte d’investigació amb la Universitat Pompeu Fabra sobre el
desenvolupament d'un cercador semàntic i la seva aplicació en l'àmbit educatiu i escolar.
 Comitè Organitzador dels Jocs Mediterranis d'Almeria 2005 (COJMA)
Programa informatiu en suport CD-ROM dirigit als habitants de la província d'Almeria amb motiu
de la celebració dels Jocs Mediterranis Almeria 2005. Mostra els elements més característics dels
jocs i, al mateix temps, tracta d'animar els ciutadans a participar com a voluntaris o espectadors.
 Diputació de Barcelona
Estudi sobre la viabilitat de les aules d'autoformació.
 Fira de Barcelona
Col·laboració en l'organització i el disseny dels continguts didàctics dels actes paral·lels a
Expodidàctica 2000.
 Associació 5 al dia. Programa educatiu «5 al dia»
Disseny pedagògic, disseny conceptual, disseny gràfic, creació de continguts, edició, producció
editorial i producció digital de materials didàctics dirigits al professorat, una revista dirigida als
nens i jocs interactius.
 Museu del Cinema de Girona
Disseny pedagògic, disseny conceptual, disseny gràfic, edició de continguts i producció editorial
de materials didàctics dirigits al professorat i materials didàctics adreçats a l'alumnat.
 Laboratoris OTC Ibérica
Guionització didàctica i producció d'un joc interactiu sobre el tractament de la pediculosi.

Anterior a l’any 2000
 Alhambra-Longman
Estudi sobre la viabilitat d’implantar-se a Catalunya com a editorial de llibre de text.
 Cerberus, SA. Empresa multinacional de fabricació d'equips de seguretat
Avaluació del material i de les tècniques de formació a l'empresa.
 Edicions 62
Disseny i producció del portal educatiu Canal62 (www.canal62.org). Elaboració d'un cercador
d'enllaços d'educació infantil, primària i secundària, incloent-hi una gran quantitat de recursos
destinats a afavorir els processos d'aprenentatge.
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 Enciclopèdia Catalana
Disseny i producció del material Català, eina per al comerç. Elaboració de Models de textos per
a l'empresa.
 GECSA
Creació del Taller Educàlia dirigit a professorat, pares i mares, i usuaris de l'entorn educatiu.
 Generalitat de Catalunya. Conselleria de Treball
Disseny i producció d'un vídeo interactiu informatiu sobre el Centre d'Informació Professional
(inclou un programa informàtic de control).
 Heinemann. Editorial multinacional
Disseny i producció d'un vídeo sobre la globalització a l'educació primària.
 INCANOP. Institut Català de Noves Professions. Generalitat de Catalunya
Elaboració d'un document en el qual s'estableixen els criteris d'avaluació de la qualitat de les
accions formatives impartides pels centres d'ensenyaments no reglats.
 Planeta Actimedia
Consultoria per realitzar itineraris curriculars a l'ESO elaborats a partir de materials multimèdia
del Grup Planeta. Consultoria per a l'explotació comercial del banc de dades de continguts
educatius multimèdia del Grup Planeta.
 Plaza&Janés
Disseny i elaboració del material Èxit en l'estudi.
 UOC. Universitat Oberta de Catalunya
Anàlisi dels textos formatius que la Universitat Oberta de Catalunya facilita al seu alumnat.
 MINED – Ministeri d’Educació d’El Salvador
Disseny del currículum de l'educació infantil, primària i secundària, basat en competències per al
Ministeri d'Educació d’El Salvador.
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