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INSTRUCCIÓ D’ADAPTACIONS D’ESPECIALITATS NO CONDUENTS A CP 

 

Amb motiu de la situació d’alarma generada pel COVID-19, des del Consorci per a la 
Formació Contínua un informem de la instrucció actualitzada pel que fa a la continuïtat 
de les actuacions formatives ja iniciades d’especialitats no conduents a Certificat 
de Professionalitat.  

Aquesta instrucció recull i actualitza la Instrucció enviada el 30 de març. 

 

FORMACIÓ EN MODALITAT TELEFORMACIÓ O MIXTA 

 

Les accions de teleformació han de continuar desenvolupant-se amb el procediment 
previst. Els participants seran aptes/no aptes en funció del resultat de l'avaluació i es 
certificaran econòmicament com es fa habitualment. 

Si és un grup exclusivament adreçat a personal sanitari, sociosanitari o professionals 
d’atenció directa, l'entitat te l’opció de reprogramar-lo si s'ha realitzat menys del 75% de 
la formació, o avaluar als participants si s'ha realitzat més d'un 75%. En el primer cas 
(<75%) cal sol·licitar-lo a la Comissió Mixta de Seguiment (en endavant CMS) i notificar-
ho al document de comunicació d’inici de grup (en endavant S10). 

L'entitat podrà avaluar als participants si han assolit el 75% de la formació, i certificar-
los com apte/no apte en funció del resultat. 

Econòmicament es podran certificar com a finalitzats tots els participants iniciats. Ha de 
quedar justificat a la memòria d'avaluació. 

Si l’acció inclou una avaluació presencial, l'entitat podrà triar entre fer-la quan finalitzi el 
període de suspensió o plantejar mesures alternatives. Cal enviar una sol·licitud 
d’autorització a la CMS. Els participants seran aptes/no aptes en funció del resultat de 
l'avaluació. Econòmicament s'hauran de certificar com es fa habitualment. 

En accions mixtes, es pot continuar amb el procediment previst amb la part de 
teleformació. Pel que fa a la part presencial, l'entitat pot reprogramar la formació quan 
finalitzi el període d'alarma o pot acollir-se a les mesures d'adaptació descrites per a la 
part presencial. Els participants seran aptes/no aptes en funció del resultat de 
l'avaluació. S'hauran de certificar com es fa habitualment. 

Els participants tindran dret a rebre el diploma, i aquest s’enviarà  per correu electrònic, 
signat digitalment. Si algun participant no disposa de correu electrònic podrà demanar-
li a l’entitat la còpia en paper un cop finalitzat l’estat d’alarma. 

 

FORMACIÓ EN MODALITAT PRESENCIAL 

 

En relació amb la formació de modalitat presencial, es diferencien dos supòsits: si el 
grup ja havia superat el 75% de l’execució en el moment de la suspensió o si encara no 
havia arribat. Per fer el càlcul es consideraran les hores de l’acció formativa. 
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- Si el grup de l’acció formativa havia superat el 75% d’execució en el moment 
de la suspensió (considerant la data fins a la suspensió decretada el dia 14 de 
març). 

 

Per aquelles accions que incloguin una part obligatòria presencial, aquesta te l’opció de 
fer-la un cop finalitzat el període de suspensió. Caldrà comunicar les noves dates a 
l’S10. Els participants s'hauran d'avaluar al reprendre la formació i seran aptes/no aptes 
en funció del resultat de l'avaluació. Els participants es certificaran econòmicament com 
a finalitzats. 

Per les accions que no requereixen d’una part presencial obligatòria, l’entitat te l’opció 
de completar els continguts de la formació i avaluar als participants. No caldrà reprendre 
la formació. 

Els participants que superin l’avaluació tindran dret a rebre el certificat d’aprofitament i 
seran considerats com aptes al Conforcat, sense que aquesta consideració per part del 
Consorci generi efectes sobre certificacions de tercers, com per exemple la formació de 
tipus sectorial que habilita pel desenvolupament d’una professió i que té una regulació 
específica.    

Els participants es consideraran, a efectes econòmics, finalitzats. Caldrà que l’entitat faci 
constar a la memòria final de justificació el detall de les accions afectades. 

Si algun participant no ha arribat al 75% d'assistència però sí, com a mínim, a un 50%, 
podrà rebre de manera individual recursos complementaris (tutories, bibliografia...) per 
tal d’adquirir el nivell de la resta del grup classe. Per realitzar aquestes mesures 
complementàries individuals no cal sol·licitar-ho a la CMS.  

 

- Si el grup de l’acció formativa NO havia superat el 75% d’execució en el 
moment de la suspensió (considerant la data fins a la suspensió decretada el dia 
14 de març). 

 

En aquest cas l’entitat pot acollir-se a una de les següents opcions: 

 

1. L’entitat pot optar per implementar, voluntàriament, mesures alternatives o 
recursos telemàtics.  

 

En aquest sentit ha de valorar, al fer la seva proposta, si aquestes activitats donen 
resposta als continguts relatius a l’especialitat formativa que consta al catàleg i si aquest 
treball complementari permet assolir els resultats d’aprenentatge previstos, tant a nivell 
teòric com pràctic.   

Aquestes alternatives no fan referència només a fer servir una plataforma de 
teleformació, sinó a altres mesures telemàtiques 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.  

Les entitats que optin, voluntàriament, a donar continuïtat a la formació a través de 
mitjans telemàtics, hauran de:     
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I. Presentar a la Comissió Mixta de Seguiment (a través de la missatgeria 
Conforcat, com a missatge manual): 

a. Declaració responsable seguint el model enviat pel Consorci. 

b. Breu informe tècnic amb el detall de les accions formatives i grups 
afectats, les dates d‘inici i finalització previstes, la metodologia de treball i 
els mitjans i eines a utilitzar. 

  

II. Elaborar i mantenir en custòdia: 

a. Una programació didàctica per cada acció detallant les activitats 
d’aprenentatge. En el cas de que per l’acció en concret sigui necessari 
realitzar una part presencial un cop finalitzat el període de suspensió 
(sessions pràctiques, per exemple), caldrà fer-ho constar. 

b. Detall del sistema l’avaluació, incloent els instruments, canals i 
temporalització proposada. 

 

Un cop les entitats tinguin l´acceptació per part de la CMS, cal que generin una 
notificació fora de termini dels S10 reiniciats, identificant la data d´aprovació per la CMS. 

En relació amb el còmput de l’assistència, aquesta se substitueix per les activitats 
d’aprenentatge/avaluació que planteja l’entitat. Al realitzar la proposta d’aquestes 
activitats és important preveure que l’abast de les mateixes doni resposta a la totalitat 
dels continguts previstos al catàleg per a l’acció formativa. No importa controlar la 
durada de la dedicació de les activitats, sinó l’assoliment dels resultats d’aprenentatge. 

 

Caldrà reprendre la formació un cop finalitzat el període de suspensió? 

Únicament si per la tipologia d’acció calgui realitzar, un cop finalitzat el període de 
suspensió, alguna sessió presencial, com per exemple  aquelles que tenen un contingut 
pràctic que no es pot cobrir amb treball online, o aquelles que per norma requereixin 
d’una formació pràctica i/o presencial. En cap cas això pot suposar l'increment de la 
subvenció concedida. 

 

Podré avaluar als participants i considerar-los aptes? 

Sí, si amb les mesures complementàries d’aprenentatge el participant ha assolit  els 
resultats d'aprenentatge previstos i supera l’avaluació. 

L’avaluació es realitzarà en base a la planificació de l’avaluació i instruments que 
presenti l’entitat seguint el procediment que estableix el Consorci, segons les 
instruccions específiques a tal efecte. El còmput de l’assistència se substitueix per les 
activitats d’aprenentatge/avaluació que planteja l’entitat 

Aquells participants que superin l’avaluació tindran dret a rebre el certificat 
d’aprofitament i seran considerats com Aptes al Conforcat, sense que aquesta 
consideració per part del Consorci generi efectes sobre certificacions de tercers, com 
per exemple la formació de tipus sectorial que habilita pel desenvolupament d’una 
professió i que té una regulació específica.    

file:///C:/Users/Adomfer/Desktop/TELETREBALL/faqs%20i%20instruccions/Declaració%20reponsable%20per%20a%20l'adaptació%20d'especialitats%20no%20conduents%20a%20CP.docx
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El diploma es podrà enviar  per correu electrònic, signat digitalment. Si algun participant 
no disposa de correu electrònic podrà demanar-li a l’entitat la còpia en paper un cop 
finalitzat l’estat d’alarma. 

 

Com certificaré econòmicament als participants? 

Tots els participants iniciats abans de l’inici del període de suspensió i que no pugin 
continuar amb el procediment previst per l’estat d’alarma seran considerats finalitzats.  

En la memòria de justificació es relacionaran totes les accions i grups que optin per la 
continuació de la formació amb mesures alternatives, per poder comprovar-lo en 
seguiment. 

Cal tenir en consideració que una mateixa persona no pot participar dues vegades en 
una mateixa acció formativa. Això vol dir que si està participant en un curs que ha 
adoptat mesures alternatives i, un cop finalitzat el període de suspensió, vol participar 
novament en la mateixa acció per fer-la presencialment (per tant, en un nou grup), caldrà 
que l’entitat la doni de baixa del primer grup per poder donar-la d’ata al segon. 

Tampoc no es poden incorporar nous participants que no estiguessin donats d’alta  l’S20 
abans de l’inici del període de suspensió. 

 

2. L’entitat pot optar per reprogramar l’acció formativa. 

 

Si l’entitat decideix no implementar mesures alternatives d’aprenentatge te l’opció de 
reprogramar la formació un cop finalitzat el període de suspensió. Aquesta decisió pot 
venir motivada perquè els participants no volen o poden acollir-se a mesures alternatives 
d’aprenentatge, perquè l’acció requereixi de presencialitat o  perquè l’entitat no es troba 
en disposició d’oferir mesures alternatives no presencials que garanteixin l’adquisició 
per part dels participants dels coneixements i habilitats de l’acció formativa.  

No es poden incorporar nous participants que no estiguessin donats d’alta  l’S20 abans 
de l’inici del període de suspensió. 

 

Podré avaluar als participants i considerar-los aptes? 

En aquest cas l’avaluació es realitzarà amb normalitat a totes aquelles persones que 
tinguin una assistència total superior al 75% i se’ls certificarà com a Apte o No apte en 
funció del resultat de l’avaluació. 

 

Com certificaré econòmicament als participants? 

Tots els participants iniciats abans de l’inici del període de suspensió i que no pugin 
continuar amb el procediment previst per l’estat d’alarma seran considerats finalitzats, 
donades les dificultats que representarà per les entitats la tornada a l’aula dels alumnes. 
Caldrà que l’entitat faci constar a la memòria final de justificació la relació de les accions 
i grups afectats així com les mesures implementades. 
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3. L’entitat no pot implementar mesures alternatives ni reprogramar la formació. 

 

Les entitats intentaran garantir la continuïtat de la formació dels participants d’aquelles 
accions iniciades. No obstant, potser que l’entitat decideixi no implementar mesures 
alternatives d’aprenentatge ni es vegi en disposició de reprogramar la formació un cop 
finalitzat el període de suspensió, per les dificultats de mantenir als participants després 
del període de suspensió de l’activitat. 

 

Podré avaluar als participants i considerar-los aptes? 

Els participants no podran ser avaluats ni rebre el certificat d’assistència o aprofitament. 

 

Com certificaré econòmicament als participants? 

Tots els participants que havien iniciat la formació (amb l’assistència a alguna sessió) 
d’aquells grups que s’hagin suspès per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma es 
certificaran econòmicament com finalitzats. Tal i com consta en el punt anterior, es 
consideraran no aptes i no se’ls podrà lliurar cap certificació. 

Caldrà que l’entitat faci constar a la memòria final de justificació la relació de les accions 
i grups afectats.  

 

ALTRES QÜESTIONS: 

 

Actuacions de seguiment 

En el marc de les actuacions que contempla el Pla de Seguiment del Consorci per als 
Programes de Formació 2019, l’equip tècnic podrà realitzar visites de seguiment i control 
insitu i expost per comprovar les mesures que l’entitat està portant a terme. Entre 
aquestes actuacions us podrem demanar documentació del curs en concret, com per 
exemple la Programació didàctica o la Planificació de l’avaluació, si us heu acollit a 
l’opció d’incorporar mesures alternatives, i podrem realitzar trucades i/o correus 
electrònics a entitat, formador i participants. Us preguem per tant la vostra col·laboració, 
i us recordem que cal que l’entitat continuï revisant la missatgeria del Conforcat. 

En aquest sentit, en breu us enviarem una nota informativa per fer arribar a aquelles 
persones participants de cursos ja iniciats, on també informem d’aquestes actuacions. 

 

Imports entre subapartats i àmbits 

Dins de l’expedient, es podran realitzar canvis de participants entre accions formatives 

de diferents subapartats transversals o àmbits sectorials.  Cal sol·licitar-ho a la CMS. 

 

Elements compromesos en la sol·licitud del programa de formació 
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Es flexibilitzen els compromisos relatius als percentatges pel que fa a la modalitat de les 
accions o al nombre de comarques de l’abast territorial, d’aquesta manera es valoraran 
en CMS per tal que no s’apliquin penalitzacions en cas d’incompliment. 

De la mateixa manera, amb els canvis de participants entre accions poden donar-se 
canvis en els percentatges d’àrees prioritàries compromesos en reformulació. Tot i que 
preferiblement s'intentarà arribar al percentatge mínim de la forquilla on s'encabeix el 
percentatge de compliment en valoració tècnica, si es donen incompliments aquests es 
valoraran en CMS per tal que no tinguin un impacte econòmic en la justificació i liquidació 
de la subvenció. 

 

Repetició de l’acció formativa 

En el cas que un participant d’una acció formativa ja iniciada abandoni durant el període 
de confinament, podrà participar en un altre grup de la mateixa acció formativa sempre 
i quan l’entitat el doni de baixa del primer grup. No es pot subvencionar dos cops el 
mateix participant.  

 

 

El Consorci continua treballant per minimitzar l’impacte que aquesta situació està 
causant tant a les entitats que oferiu formació com a les persones que desitgen continuar 
formant-se. En aquest sentit s’està treballant en alternatives com la viabilitat de prorrogar 
els terminis d’execució o permetre l’inici de noves actuacions amb altres fórmules. 

 


