
 

 

 
INDICACIONS ADREÇADES A LA CIUTADANIA I ENTITATS DE FORMACIÓ 
DAVANT LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID19 
 
Les oficines del Consorci romandran tancades al públic fins a nou avís a causa del 
confinament decretat.  
 
Es mantindrà l’atenció telefònica i per correu electrònic en l’horari habitual (9:00-14:00h). 
 
En relació amb les entitats de formació i els usuaris 
 
D’acord amb el Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, 
resten suspesos tots els terminis administratius per a la tramitació dels 
procediments de les entitats del sector públic. Així mateix, els terminis de prescripció i 
caducitat queden suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu 
cas, de les pròrrogues que s’adoptin.  
 
Us recordem les vies de contacte depenent de l’àmbit de consulta: 
 
- Per a consultes relacionades amb programes de formació: 
Si actualment sou entitat beneficiària de les subvencions del Consorci, podeu enviar els 
vostres dubtes través de la missatgeria de l’aplicació Conforcat. Així mateix, l'equip 
tècnic dels serveis de gestió i de justificació i avaluació de programes també estarà 
disponible telefònicament i per correu electrònic, en horari de 9 a 14 hores. 
 
- Per a consultes relacionades amb acreditació de competències professionals: 
info.acreditacio@conforcat.cat 
 
- Per a qualsevol altra consulta: 
https://conforcat.gencat.cat/ca/contacte/ 
 
 
Sobre la suspensió de l’activitat formativa 
 
En tot cas, es recorda que s'atura l'activitat en tot allò que impliqui presencialitat, que es 
podrà substituir per mitjans telemàtics sempre que sigui possible: 
 

 Continuar la formació en el cas d’accions que hagin estat atorgades en modalitat 
de teleformació. 

 Donada la suspensió de la formació presencial i les previsions per reemprendre-
la, amb caràcter voluntari les entitats de formació podeu implementar alternatives 
d’aprenentatge online a les accions ja iniciades pel bé dels participants. Aquestes 
alternatives no fan referència només a fer servir una plataforma de teleformació, 
sinó a altres mesures com l’enviament d’exercicis per correu electrònic o altres 
activitats similars. D’aquesta manera les entitats de formació podeu mantenir 
l’activitat dels participants durant la suspensió. 
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 En el cas de formació presencial, i sempre i quan els participants hagin superat 
el 75% d’assistència a l’acció formativa, serà possible avaluar-los de manera 
online per tal que puguin ser considerats com aptes i, per tant, rebre el certificat 
d’aprofitament corresponent. En aquest supòsit, caldrà informar d’aquest fet a la 
memòria d’autoavaluació final. Aquesta fórmula no és aplicable als Certificats de 
Professionalitat, on l’avaluació ha de ser presencial d’acord amb la seva 
normativa reguladora. 

 
Aquestes alternatives són complementàries i no eviten que la formació suspesa es 
reemprengui o reprogrami un cop reestablerta la situació. 
 
Treballarem en tot moment per minimitzar l’impacte que pugui ocasionar aquesta 
situació extraordinària i els mantindrem informats en tot moment de qualsevol canvi que 
es produeixi. 

 
 
FAQs, preguntes freqüents  
 
 
Què ha de comunicar una entitat de formació davant la suspensió de l’activitat 
formativa? 
 
En relació amb la formació iniciada que ha estat suspesa, és necessari informar 
mitjançant Conforcat de la suspensió de les sessions amb una notificació fora de termini. 
Donat que el període de suspensió és incert, no s’ha de comunicar encara el conjunt de 
sessions per recuperar. 
Així mateix, és important eliminar totes les sessions corresponents al període de 
suspensió (no poden quedar sessions que no s’imparteixin), per tal de poder definir les 
noves en el moment que es reprengui l’activitat formativa. 
 
 
Com es veuen afectats els terminis administratius per la suspensió? 
 
D’acord amb el Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, 
resten suspesos tots els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de 
les entitats del sector públic. Així mateix, els terminis de prescripció i caducitat queden 
suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les 
pròrrogues que s’adoptin. 
 
 
Com impacta la suspensió en la gestió de la subvenció del programa de formació? 
 
S’està treballant per articular les mesures oportunes conduents a minimitzar aquests 
impactes i en proporcionalitat amb el període de suspensió. En funció del 
desenvolupament dels esdeveniments es faran arribar les indicacions i aclariments 
oportuns. 



 

 
 
Com s’han de comunicar les adaptacions formatives per implementar adaptacions 
d’aprenentatge online com alternativa a la formació presencial suspesa? 
 
Algunes entitats de formació heu plantejat alternatives en aquest sentit. Per portar-les a 
terme cal informar a la Comissió Mixta de Seguiment, mitjançant la missatgeria del 
Conforcat: de les mesures que esteu implementant i sobre quines accions formatives.  
Aquesta comunicació s’ha de concretar en un informe breu, amb la proposta de treball 
que inclogui les activitats d’aprenentatge que es plantegen i quin seguiment virtual es 
preveu portar a terme per adaptar els continguts de les formacions amb mitjans 
telemàtics.  
 
 

Què ocorre amb les accions vinculades a Certificats de Professionalitat? 
 

La formació presencial de Certificats de Professionalitat i les pràctiques professionals 
no laborals queden suspeses, i en el moment que es pugui tornar a la normalitat s’haurà 
de reprogramar.   
 
 
Què ocorre amb la gestió de les pràctiques al sBID? 
 
En cas d’haver iniciat la gestió de pràctiques professionals mitjançant la plataforma 
sBID, segons el moment de gestió, cal informar:    

 Convenis en funcionament (signats/validats i amb participants ja en pràctiques): 
Finalitzar anticipadament, segons causa més adequada. NO s’ha de tancar el 
quadern de l’alumne. Després es podrà fer conveni nou. 

 Convenis signats però no en funcionament (pràctica encara no iniciada): Anul·lar-
los. 

 Convenis no validats/signats: no es validaran. Es podran canviar les dates amb 
posterioritat. 

 
 
Per quin mitjà s’anirà informant de l’evolució dels efectes de la suspensió? 
 
S’anirà publicant més informació en aquest recull de FAQs en relació amb els diferents 
aspectes de la possible reprogramació de les accions formatives i altres  
conseqüències que pugui tenir la suspensió temporal de les accions formatives. 
 
 

 


