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En el context de pandèmia en què ens trobem ha sorgit, d’una banda, la necessitat 

d’actualitzar informació ràpidament canviant, sovint relacionada amb l’abordatge de la 

COVID però també d’altres tipus, i d’una altra, la prescripció  de fer servir la via 

telemàtica per a les activitats formatives per tal de minimitzar els contactes. 

En resposta a aquesta situació, la DAAP està realitzant unes sessions formatives per via 

virtual , de forma regular i amb continguts rellevants per a la pràctica assistencial, 

adreçades als professionals de l’atenció primària (AP) i que actualment compten amb la 

connexió de centenars de persones.  

• La DAAP té l’objectiu de certificar aquestes activitats per tal de promoure 

l’assistència i  l’aprofitament, així com que puguin repercutir a nivell de borsa de 

treball i de carrera professional. 

 

Objectiu del procediment 
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Els materials formatius 

09/04/2021 

1. La DAAP selecciona els temes que es 

presenten d’acord amb les 

necessitats assistencials , tant a 

proposta de la pròpia DAAP com dels 

grups de treball de l’ICS i d’altres.  

 

2. La DAAP acompanya  en l’elaboració i 

vetlla per la qualitat del material 

formatiu que es presenta. 

 

3. Es defineixen els perfils assistencials 

i/o categories a qui s’adrecen els 

continguts. 
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El procediment d’acreditació: la inscripció dels alumnes per perfil 
professional, la certificació de l'assistència i l’avaluació 
 
La inscripció: 

• Es fa a través s d’un enllaç específic  per fer la inscripció que connecta amb 

l’aplicació de l’SGRH.  

• Es poden inscriure  tots els professionals de l’ICS que tenen el/s perfil/s al/s qual/s 

s’adreça la formació. 

• S’envia l’enllaç via correu electrònic, des de la DAAP, en el moment en què  s’informa 

de cada nova sessió. 

 

 

 

 

Utilitzar Explorer                                       No es pot modificar, ja ve del SIP. Si hi ha                 

            errors, poden parlar amb Formació 
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El procediment d’acreditació: la inscripció dels alumnes per perfil 
professional, la certificació d'assistència i l’avaluació 
 

La certificació de l’aprofitament: 

• S’accedeix a la formació  a través d’un enllaç específic a l’eina de 

videoconferència ( Zooms, Teams,... ) el dia i l’hora establerts. 

• Durant els primers 15 minuts de la formació i als darrers apareixerà un codi QR 

a les diapositives: les persones inscrites al curs que vulguin obtenir la 

certificació cal que escanegin aquest codi QR tant a l’inici com al final de la 

sessió amb l’smartphone . 

*Les persones que accedeixin al curs sense accés a la certificació no cal que escanegin el codi QR. 

A l’inici de 
la sessió 

Al final de 
la sessió 
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El procediment d’acreditació: la inscripció dels alumnes per perfil 
professional, la certificació d'assistència i l’avaluació 
 
L’avaluació de la formació: 

 

• Per obtenir la certificació cal superar una prova d’aprofitament que consisteix 

en respondre un qüestionari de 5 preguntes tipus test multi resposta. Cal 

respondre bé el 60% o més de les qüestions per tal d’obtenir el certificat, sense 

que les respostes equivocades restin en el resultat final obtingut. En cas que no 

se superi la primera prova, hi ha una altra oportunitat. 

• Es pot accedir al qüestionari entrant a l’SGRH, a l’apartat de Campus Virtual, 

juntament amb el material de la sessió. 

• El temps vigent per respondre la prova és de dues setmanes a partir de la data 

de la sessió.  
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El procediment d’acreditació: la inscripció dels alumnes per perfil 
professional, la certificació d'assistència i l’avaluació 
 
Consideracions: 

• Les inscripcions es poden fer fins a l’inici de la sessió  

• Cal escanejar el codi QR  a l’inici i al final de la sessió i estar connectats >80% del 

temps de durada de la sessió. 

o En cas que diferents professionals accedeixin a la formació a través de la 

mateixa  connexió i compartint pantalla, tantes persones com vulguin poden 

escanejar el codi QR amb els propis telèfons mòbils corresponents. 

• Si el dia de la sessió una persona inscrita no pot accedir al zoom perquè s’han 

superat el màxim de connexions que suporta la plataforma ( 1000/sessió) se li 

oferirà la possibilitat de certificar la formació accedint al material que estarà 

penjat a l’aula virtual i responent el qüestionari d'aprofitament.  
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L’assistència oberta sense avaluació  

09/04/2021 

• Actualment, les formacions estan obertes a tots els professionals, tot  i que la 

certificació s’ofereix específicament a professionals de l’ICS i a la categoria 

professional a la qual va adreçada la formació. 

 

• Si en algun moment observem que les inscripcions superen amb escreix  l’aforament 

de la plataforma zoom, valorarem restringir l’accés per tal de prioritzar l'assistència a 

les persones inscrites. 

 

• Diferents professionals poden accedir a la formació compartint l’accés des d’un 

mateix dispositiu.  
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