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1 Presentació
L'acreditació d'activitats, programes i centres de formació continuada
a l'àmbit sanitari es vehicula mitjançant el Consell Català de la
Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
(CCFCPS) es va crear l’any 2006 com a òrgan adscrit al Departament
de Salut. (Decret 407/2006 del 24 d’octubre).
La seva finalitat és la regulació de la formació continuada de les
professions sanitàries establint mecanismes que garanteixin la
coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió
de les institucions de formació continuada a Catalunya, així com els
programes i les activitats de les diferents professions sanitàries.
El CCFCPS és un òrgan adscrit al Departament de Salut (Decret 407/2006,
de 24 d'octubre) amb l'objectiu d'establir instruments que garanteixin
la coordinació i l'homogeneïtat de les estructures d'acreditació i la gestió
de les institucions de formació continuada, així com dels programes i
les activitats de les diferents professions sanitàries.
L’àmbit de regulació de la formació continuada és el de les professions
sanitàries contemplades a la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries
(Llei 44/2003, de 21 de novembre, LOPS).

Professions Sanitàries
Codi
BG
BQ
DN
FR
FS
FT
IN
LG
MD
OD
OP
PG

Titulacions Universitàries (TU)
Biologia esp. en ciències de la salut
Bioquímica esp. en ciències de la salut
Nutrició humana i dietètica
Farmàcia
Física esp. en ciències de la salut
Fisioteràpia
Infermeria
Logopèdia
Medicina
Odontologia
Òptica-optometria
Piscòlegs clínics esp. en ciències de la

PO
QM
TO
VT

Podologia
Química esp. en ciències de la salut
Teràpia ocupacional
Veterinària

salut
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TSAC

Tècnics de Grau Superior (TS) i
Tècnics de Grau Mitjà (TM)
Anatomia patològica i citodiagnòstic

TSAP

Audiologia protèsica

TSDT

Dietètica

TSDS

Documentació i administració sanitària

TSHIB

Higiene bucodental

TSID

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

TSLD
TSOR

Laboratori clínic i biomèdic
Ortopròtesi i productes de suport

TSPD

Protèsics dentals

TSRD

Radioteràpia i dosimetria

TSSA

Salut ambiental

TMAI

Cures auxiliar d’infermeria

TMES
TMFP

Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia

TSAC

Anatomia patològica i citodiagnòstic

TSAP

Audiologia protèsica

Codi

4

2 Sol·licituds d’acreditació
Durant l’any 2016 s’han acreditat 4.151 activitats, que representen
el 93% del total de sol·licituds rebudes
Durant l’any 2016 s’han rebut 4.478 sol•licituds d’acreditació d’activitats de
formació continuada. D’aquestes, 4.151 han estat acreditades, el que
suposa un 93% d’activitats acreditades i un 7% de sol•licituds retornades o
no acreditades. Aquest total d’activitats acreditades es composa de 2.408
activitats i 1.743 edicions successives d’aquestes activitats. S’ha escollit el
criteri de comptabilitzar-les totes donat que aquest és el criteri que s’utilitza
a la Comisión de Formación Continua del Sistema Nacional de Salud i
permet comparar dades entre Comunitats Autònomes.

Sol·licituds d'acreditació

Sol·licituds d'acreditació
Comparativa amb l’any anterior
Hi ha hagut un increment tant de les sol·licituds rebudes com de
les activitats acreditades, malgrat que els percentatges
d’acreditació es mantenen respecte a l’any anterior
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3 Modalitats
Durant l’any 2016 s’han acreditat 4.151 activitats, el 76% de les quals
són de modalitat presencia
Les activitats acreditades es reparteixen segons la seva modalitat de la
manera següent: activitats presencials 3.168 (76%), activitats a distància
756 (18%) i activitats de modalitat mixta o semipresencial 227 (6%).

Activitats acreditades per modalitat

Activitats acreditades per modalitat
Comparativa amb l’any anterior
Respecte a l’any anterior, s’observa una tendència a l’augment de
les activitats a distància en detriment de les presencials
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4 Col·lectius professionals
El 74,73% de les activitats acreditades tenen com a col·lectiu
principal els metges
La distribució de les activitats acreditades segons modalitat i per col·lectiu
professional ha estat la següent:
Professions

Presencial

A distància

Mixtes

Total (%)

Medicina

2.404

509

189

3.102 (74,73%)

Infermeria

342

127

8

477 (11,49%)

Fisioteràpia

204

8

1

213 (5,13%)

Farmàcia

89

62

3

154 (3,71%)

Óptica i Optometria

20

-

13

33 (0,79%)

T. Cures auxiliars en infermeria

7

22

4

33 (0,79%)

Psicologia clínica

24

3

-

27 (0,65%)

TS. Laboratori de diagnòstic clínic

12

5

1

18 (0,43%)

TS. Imatge per al diagnòstic

13

-

-

13 (0,31%)

TS. Higiene Bucodental

12

-

-

12 (0,29%)

Nutrició Humana i Dietètica

5

-

6

11 (0,26%)

TS. Radioteràpia

3

8

-

11 (0,26%)

Biologia

7

1

2

10 (0,24%)

Odontologia / Estomatologia

7

1

-

8 (0,19%)

T. Cures auxiliars en farmàcia

3

4

-

7 (0,17%)

Podologia

6

-

-

6 (0,14%)

Teràpia ocupacional

2

1

-

3 (0,07%)

Logopèdia

3

-

-

3 (0,07%)

Bioquímica

3

-

-

3 (0,07%)

TS. Anatomia Patològica i citologia

2

1

-

3 (0,07%)

TS. Documentació sanitària

-

3

-

3 (0,07%)

TS. Salut ambiental

-

1

-

1 (0,02%)

Física

-

-

-

-

Química

-

-

-

-

Veterinària

-

-

-

-

TS. Dietètica

-

-

-

-

TS. Ortoprotètics

-

-

-

-

TS. Protètics dentals

-

-

-

-

TS. Audiopròtetics

-

-

-

-

-

-

-

-

3.168

756

227

4.151

TS. Tècnics d’emergències
Total

Les quatre professions amb més volum d’activitat són:
Presencial

A distància

Mixtes

Total (%)

Medicina

Professions

2.404

509

189

3.102 (74,73%)

Infermeria

342

127

8

477 (11,49%)

Fisioteràpia

204

8

1

213 (5,13%)

Farmàcia

89

62

3

154 (3,71%)
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5 Durada de les activitats
El 77,67% de les activitats acreditades tenen una durada inferior o
igual a 20 hores
El volum més important d’activitats acreditades són les de curta durada de
≤ 20 hores, en totes les modalitats. La durada de les activitats segons
modalitat es distribueix de la manera següent:

Nombre d’hores de l’activitat
≤ 20 hores
De 21 a 40 hores
De 41 a 80 hores
80 hores
Total

Presencial

A distància

Mixta

Total

2.704
343
100
21
3.168

434
164
126
32
756

86
61
73
7
227

3.224 (77,67%)
568 (13,68%)
299 (7,20%)
60 (1,45%)
4.151

Durada de l’activitat

Durada de l’activitat
Comparativa amb l’any anterior
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6 Nombre d’alumnes per activitat
El 54% de les activitats acreditades tenen entre 21 i 80 alumnes
El nombre d’alumnes més habitual en les activitats acreditades és entre 21 i 80 alumnes.
Nombre d’alumnes de l’activitat
≤ 20 alumnes
De 21 a 80 alumnes
80 alumnes
Total

Presencial

A distància

Mixta

Total

645

6

40

691

2.018

112

105

2.235

505

639

81

1.225

3.168

757

226

4.151

Nombre d’alumnes de l’activitat

Nombre d’alumnes de l’activitat
Comparativa amb l’any anterior
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7 Tipus de proveïdor
El principal tipus de proveïdor són del tipus Fundacions, ONGs sense
ànim de lucre, etc. (28%)
De les entitats que han presentat sol·licituds i han estat acreditades, el 28%
de les entitats proveïdores són del tipus Fundacions, ONGs sense ànim de
lucre, etc., un 24% són empreses privades. En tercer lloc, les entitats que
conformen el Servei públic de salut han presentat un 19% de les sol·licituds
acreditades.
Tipus de proveïdor
Servei públic de salut

Número
806

Administració sanitària

73

Societats científiques

741

Col·legis professionals

294

Sindicats

95

Universitats

7

Empreses privades
Altres
Total

993
1.142
4.151

Tipus de proveïdor

Tipus de proveïdor
Comparativa amb l’any anterior
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8 Lloc d’impartició
El 85% de les activitats s’han realitzat a Catalunya
Lògicament la majoria d’activitats acreditades per al CCFCPS s’han
realitzat a Catalunya atès que les entitats han de tramitar les seves
sol·licituds a la Comunitat Autònoma on tenen la seva seu social. Cal
destacar que també s’han acreditat activitats que s’han realitzat fora de
l’Estat espanyol.

Lloc d’impartició de l’activitat
Catalunya

Número
3.539

Resta de l’Estat espanyol

567

Ambdós

3

Europa

8

USA

4

Llatinoamèrica
Total

30
4.151

Lloc d’impartició de l’activitat

Lloc d’impartició de l’activitat
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9 Factor de qualitat
Durant l’any 2016, la majoria d’activitats es valoren entre 1,39 i 1,99,
el què suposa un 65% del total de les activitats acreditades.
Aquestes xifres indiquen una clara millora en el disseny de les
activitats de formació
El factor de qualitat (FQ) és la valoració que fan els avaluadors externs de
la qualitat del disseny de l’activitat. Per a què una activitat s’acrediti, un
dels criteris que s’aplica és que el FQ sigui ≤ a 1. Aquest factor té en
compte els apartats següents: justificació en base a unes necessitats de
formació detectades, objectius d’aprenentatge, els recursos humans i
materials, la metodologia docent i el tipus d’avaluació. El valor màxim que
pot tenir el FQ és de 2,8.

Factor de qualitat (FQ)
≥ 1 1,39

Número
977

> 1,39 1,69

1.143

> 1,69 1,99

1.568

> 1,99 2,8

463
Total

4.151

Factor de qualitat

Factor de qualitatr
Comparativa amb l’any anterior
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10 Tipus d’activitat
El tipus d’activitat més freqüent és el curs/taller
Les sol·licituds d’acreditació d’activitats tenen formats diversos i a efectes
d’aquesta memòria s’han considerat els més freqüents: curs/taller i
jornada/congrés. Tot i així el tipus d’activitat més freqüent amb un 82%,
són els cursos o tallers.

Tipus d’activitat
Curs/Taller
Jornada/Congrés
Altres
Total

Número
3.427
364
360
4.151

Tipus d’activitat

Tipus d’activitat
Comparativa amb l’any anterior
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11 Temàtiques de les activitats
Tot i que es manté la pràctica clínica com a temàtica més sol·licitada,
es constata un notable increment d’activitats versades en salut
pública respecte l’any 2015.
Les temàtiques de les sol·licituds acreditades són molt variades donada
l’amplitud de les ciències de la salut i les diferents professions incloses. No
obstant això, s’han agrupat aquestes temàtiques per categories i es constata
que la majoria de forma molt destacada són sobre temes de la pràctica
clínica.
Temàtica de l’activitat

Pràctica clínica
Salut pública
Gestió/Qualitat
Recerca
Docència
Altres

Número

3.259
396
160
85
221
30
Total

4.151

Temàtica de l’activitat

Temàtica de l’activitat
Comparativa amb l’any anterior
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12 Crèdits atorgats
A continuació es presenten els crèdits atorgats a les activitats acreditades
agrupats per diferents trams i per modalitats. Que el tram majoritari sigui
≤ a 5 crèdits és coherent amb el 77,67% d’activitats de ≤ a 20 hores.
Crèdits atorgats

Presencial

A distància

Mixta

Total

2.891

514

123

3.528

> 5 ≤10 Crèdits

213

180

73

466

>10 ≤ 15 Crèdits

59

62

31

152

>15 Crèdits

5

-

-

5

3.168

756

227

4.151

> 0 a ≤ 5 Crèdits

Total

Crèdits atorgats

Crèdits atorgats
Comparativa amb l’any anterior
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13 Activitat tipus de les activitats acreditades pel CCFCPS
Un cop recollida i presentada aquesta informació de forma detallada, si
s’escull per cada ítem l’opció més nombrosa, el dibuix de l’activitat tipus
acreditada és el següent:

Modalitat
Col·lectiu professional
Durada
Nombre d’alumnes
Entitat organitzadora
Lloc d’impartició
Factor de qualitat
Tipus d’activitat
Temàtica
Crèdits atorgats

Presencial (76%)
Metges (75%)
≤ 20 hores (78%)
Entre 21 i 80 alumnes (54%)
Fundacions, ONGs sense ànim de
lucre, etc. (28%)
Catalunya (85%)
≥ 1,69 a ≤ 1,99 (38%)
Curs/Taller (82%)
Pràctica clínica (78%)
> 0 a ≤ 5 Crèdits (85%)
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14 Reunions del CCFCPS


Ple del CCFCPS

El Ple del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions
Sanitàries es va reunir el 19 de desembre de 2016. Entre els diversos
temes tractats i acords adoptats cal destacar els següents:



-

S’aprova la memòria d’activitat del CCFCPS de l’any 2015

-

S’informa de la prova pilot de les auditories realitzada durant el
2016. Dues activitats eren presencials i dues eren a distància.
Només es van detectar irregularitats en una d’elles de modalitat a
distància.
Es planteja la dificultat de dur a terme auditories sense cap tipus
de capacitat sancionadora.

-

S’informa sobre les propostes de Diplomes d’Acreditació de tutors
de formació especialitzada i de professionals de Cures Pal·liatives
que el MSSSI ha presentat a la Comisión de Formación Continua
de las Profesiones Sanitarias.

-

Es presenta el nou barem per a la valoració del factor de qualitat
aprovat per la Comisión de Formación Continua de las
Profesiones Sanitarias. S’informa que es farà formació a
avaluadors i coordinadors antics així com a les entitats
organitzadores i s’elaborarà una guia per als diferents usuaris.

-

Es presenta un document preliminar sobre el Pla de
Desenvolupament Professional Continuo per a les professions
sanitàries que ha demanat el Govern de la Generalitat al
Departament de Salut.

Consells Tècnics

Durant l’any 2016 s’han reunit els Consells Tècnics següents (per ordre
alfabètic):
Comissió Mixta de Formació Professional. La CM es va reunir el 29 de
gener de 2016.
Consell Tècnic de Fisioteràpia. El CT es va reunir 2 vegades durant l’any
2016: el 28 de juny i el 17 d’octubre. Ambdues reunions van tractar de
l’acreditació de les activitats sobre la tècnica de punció seca.
Consell Tècnic d’Infermeria. El CT es va reunir 3 vegades durant l’any
2016: el 12 d’abril, el 21 de juny i el 18 d’octubre. Les reunions van tractar
sobre qüestions de funcionament ordinari.
Consell Tècnic de Medicina. El CT es va reunir 3 vegades durant l’any
2016: 17 de febrer, el 27 d’abril i el 21 de setembre. Les reunions van
tractar sobre qüestions de funcionament ordinari.
Consell Tècnic d’Òptica i Optometria. El CT es va reunir 3 vegades
durant l’any 2016: l’1 d’abril, el 12 de juliol i el 22 de novembre. Les
reunions van tractar sobre qüestions de funcionament ordinari.
Consell Tècnic de Teràpia Ocupacional. El CT es va reunir el 8 de març de
2016. Les reunions van tractar sobre qüestions de funcionament ordinary
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15 Cursos per avaluadors del CCFCPS
Per tal de fer d’avaluador del CCFCPS, a més d’estar nomenat pel Consell
Tècnic corresponent, cal fer un curs amb els objectius d’aprenentatge
següents:


Conèixer el sistema d’acreditació de la formació continuada del
Sistema Nacional de Salut.



Incorporar principis i conceptes en relació a l’avaluació de la
formació continuada.



Conèixer els criteris i procediments d’acreditació del CCFCPS.



Aplicar els criteris d’avaluació d’activitats de formació continuada a
casos concrets.

Durant l’any 2016, s’ha realitzat les edicions següents:


Des de la Secretaria del CCFCPS:

26 d’abril de 2016: van assistir 20 professionals dels col•lectius de
Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria, Òptica i Optometria i Tècnics de Grau
Superior
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16 Accions amb els organitzadors
d’activitats acreditades pel CCFCPS
Des del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada
(SAFMC) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya:






4 Tallers Entitats: Preguntes i respostes sobre l'acreditació.2, 11
i 16 de febrer i 25 de maig
2 Sessions informatives sobre l’acreditació de sessions
clíniques: 15 de març (Hospital Clínic de Barcelona); 14 de
desembre (Hospital del Mar)
2 Jornades: Com millorar les sol·licituds d’acreditació 22 de juny
(CCMC) i 29 de setembre (Hospital Dr. Josep Trueta)
1 sessió per resoldre dubtes en general: 15 de desembre
(Hospital de la santa Creu i Sant Pau)
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17 Altres
Durant l’any 2016, es va realitzar una prova pilot d’auditoria a 4 proveïdors
diferents.
S’han realitzat les primeres auditories de dues activitats a distància. En els
informes que s’han elaborat per part dels auditors, s’han identificat el
següents punts a millorar:
 Quan hi ha canvis en el disseny de l’activitat des de l’acreditació fins a la
seva realització, cal comunicar-ho a la secretaria tècnica corresponent.
Per exemple:
Canvi de modalitat mixta/semipresencial a distància/online
Canvi en el col·lectiu principal a qui s’adreça el curs.
 Per a les activitats a distància cal que els alumnes disposessin d’un
cronograma amb continguts, terminis i tutors o be un programa més
detallat amb el tema, data/terminis i professors/tutors.
 Ha de quedar clar a la sol·licitud d’acreditació quina i com serà la
comunicació amb el/s tutor/s
 Respectar la normativa referent a la utilització de logos del CCFCPSComisión de FC, organitzadors i patrocinadors
(vegeu:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/home_professionals/formacio/continuada/a
creditacio_formacio_continuada/sistema-acreditacio/caracteristiques-delsistema/#Bloc4).
 Utilitzar i signar un document de no conflicte d’interessos dels professors
i autors de material per deixar evidència d’aquest fet, molt especialment
quan l’activitat està patrocinada per una empresa comercial.
 Introduir estratègies per augmentar el número de respostes de les
enquestes de satisfacció/opinió. Per poder obtenir informació dels
participants menys esbiaixada caldria aconseguir un mínim de 50% de
respostes.
 Utilitzar un entorn virtual d’aprenentatge, tant pels materials, com per les
avaluacions i les comunicacions que es necessitin.
S’han realitzat les primeres auditories de 2 activitats presencials. En els
informes que s’han elaborat per part dels auditors, s’exposa que en els 2
casos auditats (sessions clíniques i curs presencial) es compleix la
normativa del CCFCPS i es realitza allò que s’havia exposat a la sol·licitud
d’acreditació.
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