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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) 
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Sol·licituds d’acreditació 
  

Durant l’any 2015 s’han rebut 4375 sol•licituds d’acreditació d’activitats de 

formació continuada. D’aquestes, 4071 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 2063 

activitats i 2008 edicions successives d’aquestes activitats. S’ha escollit el 

criteri de comptabilitzar-les totes donat que aquest és el que s’utiliza a la 

Comisión de Formación Continua del Sistema Nacional de Salud i permet 

comparar dades entre Comunitats Autònomes. 

 

Les activitats acreditades es reparteixen segons la seva modalitat de la 
manera següent: activitats presencials 3.322 (82%), activitats a distància 
551 (13%) i activitats de modalitat mixta o semipresencial 198 (5%). 
 
 

 
 
 
 

4071 (93%)

304 (7%)

Sol·licituds d'acreditació

activitats acreditades

activitats no acreditades

3322  (82%)

551 (13%)
198 (5%)

Activitats acreditades per modalitat

presencials

a distància

mixtes

2 
Durant l’any 2015 s’han 

acreditat 4071 activitats, 

el 82% de les quals són de 

modalitat presencial 
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Modalitats i col·lectius professionals 
 

La distribució de les activitats acreditades segons modalitat i per col·lectiu 
professional ha estat la següent: 
 
 
 

Professions  Presencial A distància Mixtes Total (%) 

Medicina 2632 363 170 3165 (77,74%) 

Infermeria 278 93 19 390 (9,58%) 

Fisioteràpia 181 5 1 187 (4,60%) 

Farmàcia 88 49 1 138 (3,40%) 

T. Cures d’auxil·liars d’infermeria 19 22 - 41(1,01%) 

Psicologia Clínica 18 2 -  20 (0,49%) 

TS. Laboratori de Diagnòstic Clínic 16 3 - 19 (0,47%) 

Odontologia/Estomatologia 15 1 - 16 (0,39%) 

Óptica i Optometria 14  - 7 21 (0,51%) 

TS. Imatge per al diagnòstic 14 6 - 20 (0,49%) 

Biologia 10 1 - 11 (0,27%) 

Nutrició Humana i Dietètica 9 1  - 10 (0,24%) 

Logopèdia 6  -  - 6 (0,15%) 

Teràpia Ocupacional 5 2 -  7 (0,17%) 

Podologia 4  -  - 4 (0,09%) 

Bioquímica 3 -  - 3 (0,07%) 

TS. Anatomia Patològica i citologia 3 1  - 4 (0,09%) 

T. Cures auxil·liars en farmàcia 3 1 - 4 (0,09%) 

TS. Higiene Bucodental 2 -  - 2 (0,05%) 

TS. Radioteràpia 2 - - 2 (0,05%) 

Veterinària  - 1 - 1 (0,02%) 

Química  - -  - -  

Física  - -  - -  

TS. Dietètica - -  - -  

TS. Documentació Sanitària  - -  - -  

TS. Ortoprostèssica  - - - - 

TS. Protèsics dentals  - - - - 

TS. Salut ambiental  - - - -  

TS. Àudiopròtesis  - - - -  

TS. Tècnics d’emergències  - - - -  

Total 3322 551 198 4071 
 

Les quatre professions amb més volum d’activitat són: 

Professions  Presencial A distància Mixtes Total (%) 

Medicina 2632 363 170 3165 (77,74%) 

Infermeria 278 93 19 390 (9,58%) 

Fisioteràpia 181 5 1 187 (4,60%) 

Farmàcia 88 49 1 138 (3,40%) 

 

 

3 
El 77,74% de els activitats 

acreditades tenen com a  

col·lectiu principal els 

metges 
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Durada de les activitats 
 

 El volum més important d’activitats acreditades són les de curta durada de 

≤ 20 hores, tant en modalitat presencial com a distància. En canvi, per a 

les activitats de modalitat mixta, la majoria d’activitats són tenen una 

durada d’entre 21 i 40 hores  La durada de les activitats segons modalitat 

es distribueix de la manera següent:  

 

Nombre d’hores de l’activitat Presencial A distància Mixta Total 

≤ 20 hores  2964 292 72 3328 (81,75%) 

De 21 a 40 hores 273 130 98 501 (12,31%) 

De 41 a 80 hores  65 107 21 193 (4,74%) 

  80 hores 20 22 7 49 

Total 3322 551 198 4071 

 

 

 

 

 

 

 

3328 (82%)

501 (12%)

193 (5%)

49 (1%)

Durada

≤ 20 hores

21-40 hores

41-80 hores

> 80 hores

El 81,75% de les activitats 

acreditades tenen una 

durada inferior o igual a 

20 hores 
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Nombre d’alumnes per activitat 
 

El nombre d’alumnes més habitual en les activitats acreditades és entre 21 

i 80 alumnes. 

 

 

Nombre d’hores de l’activitat Presencial A distància Mixta Total 

≤ 20 alumnes 819 0 80 899 

De 21 a 80 alumnes 2093 80 93 2266 

  80 alumnes 410 471 25 906 

Total 3322 551 198 4071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

899  (22%)

2266 (56%)

906  (22%)

Nombre d'alumnes per activitat

≤ 20 alumnes

de 21 a 80 alumnes

> 80 alumnes

5 

Els 56% de les activitats 

acreditades tenen entre 20 

i 80 alumnes 
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Tipus de proveïdor  
 

De les entitats que han presentats sol·licituds i han estat acreditades, el 
31,4% són societats científiques i un 24% són empreses privades. Un 22% 
de les entitats proveïdores són del tipus Fundacions, ONGs sense ànim de 
lucre, etc. 
 

Tipus de proveïdor Número 

Servei públic de salut 645 

Administració sanitària 34 

Societats científiques 1299 

Col·legis professionals 209 

Sindicats 19 

Universitats 3 

Empreses privades 958 

Altres  904 

Total 4071 

 

 

 

  

645 (16%)

34 (1%)

1299 (31,4%)

209 ( 5%)
19 (0,5%)
3 (0,1%)

958 (24%)

904 (22%)

Tipus de proveïdor

Servei públic de salut

Administració Sanitària

Societats Científiques

Col·legis Professionals

Sindicats

Universitats

Empreses privades

Altres (Fundacions, ONGs, etc.)

6 

El principal tipus de 

proveïdor són les 

societats científiques 

(31,4%) 
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Lloc d’impartició  
 

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 Número 

Catalunya 3014 

Resta de l’Estat espanyol 1002 

Ambdós 26 

Europa 11 

USA 4 

Llatinoamèrica 14 

Total 4071 

 

 

 

  

301 (74%)

1002 (25%)

26 (1%)

11 
4 

14 

Lloc d'impartició

Catalunya

Resta Estat espanyol

Ambdós

Europa

Estats Unitas de Nordamèrica

Llatinoamèrica

7 

El 74% de els activitats 

s’han realitzat a Catalunya 
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Factor de qualitat  
 

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 te 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. Durant l’any 2015, la majoria d’activitats es troben 
entre 1 i 1,69 i d’aquestes un 69% estan per sota de l’1,4. Aquestes xifres 
indiquen que encara cal millorar molt en el disseny de les activitats de 
formació continuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1426 (35%)

1002 (25%)

685; (17%)

958 (23%)

Factor de Qualitat

≥ 1 £ 1,39

> 1,39  ≤ 1,69

> 1,69 £ 1,99

> 1,99 £ 2,8

Factor de qualitat (FQ) Número 

≥ 1  1,39 1426 

> 1,39  1,69 1002 

> 1,69  1,99 685 

> 1,99  2,8 958 

≥ 1  1,39 1426 

Total 4071 
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Tipus d’activitat 
 

Les sol·licituds d’acreditació ’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 86%, 

són els cursos o tallers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3494 (86%)

275 (7%)

302 (7%)

Tipus d'activitat

Curs/Taller

Jornada/Congrés

Altres

Tipus d’activitat Número 

Curs/Taller 3494 

Jornada/Congrés 275 

Altres 302 

Total 4071 

  

9 

El tipus d’activitat més 

freqüent és curs/taller 
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Temàtiques de les activitats  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3576 (88%)

99 (2%)
291 (7%)3

102 (3%)

Temàtica de l'activitat

Pràctica Clínica

Salut pública

Gestió/Qualitat

Recerca

Docència

Temàtica de l’activitat Número 

Pràctica clínica 3576 

Salut pública 99 

Gestió/Qualitat 291 

Recerca 3 

Docència 102 

Total 4071 
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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 81,75% d’activitats de ≤ a 20 hores 

Crèdits atorgats Presencial A distància Mixta Total 

> 0 a  ≤ 5 Crèdits 3105 349 131 3585 

> 5 ≤10 Crèdits 171 144 48 363 

 >10 ≤ 15 Crèdits 44 56 19 119 

>15 Crèdits 2 2   4 

Total 3322 551 198 4071 

 

 

 

 

  

3585 (88%)

363 (9%)
119 (3%)4 

Crèdits atorgats

> 0 a  ≤ 5 Crèdits

> 5 ≤10 Crèdits

>10 ≤ 15 Crèdits

>15 Crèdits
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Activitat tipus de les activitats 
acreditades pel CCFCPS 
 

Un cop recollida i presentada aquesta informació de forma pormenoritzada, 

si s’escull per cada ítem l’opció més nombrosa, el dibuix de l’activitat tipus 

acreditada és el següent: 

 

 

Modalitat Presencial (82%) 

Col·lectiu professional Metges (78%) 

Durada ≤ 20 hores (82%) 

Nombre d’alumnes Entre 21 i 80 alumnes (56%) 

Entitat organitzadora Societat científica (31%) 

Lloc d’impartició Catalunya (74%) 

Factor de qualitat ≥ 1 a ≤ a 1,39 (35%) 

Tipus d’activitat Curs/Taller (86%) 

Temàtica Pràctica clínica (88%) 

Crèdits atorgats > 0 a  ≤ 5 Crèdits (88%) 
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Reunions del CCFCPS 
 

 Ple del CCFCPS 

El Ple del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions 
Sanitàries es va reunir el 25 de febrer de 2015. Entre els diversos temes 
tractats i acords adoptats cal destacar els següents: 
 

- S’aprova el document sobre patrocini comercial (vegeu web del 
CCFCPS 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/profes
sionals/formacio_nou/formacio_continuada/consell_catala_de_la_f
ormacio_continuada_de_les_professions_sanitaries/normes_patro
cini_comercial.pdf) 

- Sobre l’acreditació d’activitats sobre teràpies alternatives i 
complementàries, aquestes hauran de complir els criteris 
següents: 
Que s’adrecin a problemes de salut concrets i específics 
Que hi hagi evidència científica basada en meta-anàlisis o 
revisions sistemàtiques 
Que estigui comprovat que no hi ha iatrogènia 

- S’aprova iniciar les auditories d’activitats acreditades durant el 
2015, en les dues modalitats: documental i  in situ 

 

 Consells Tècnics 

Durant l’any 2015 s’han reunit els Consells Tècnics següents (per ordre 
alfabètic): 

 
Consell Tècnic d’Infermeria. El CT es va reunir 3 vegades durant l’any 
2015:  el 15 de gener, el 19 de març i el 23 de novembre. Les reunions van 
tractar sobre qüestions de funcionament ordinari 

 
Consell Tècnic de Medicina. El CT es va reunir 4 vegades durant l’any 
2015: 17 de febrer, 4 de març, 17 de juny i 14 d’octubre. A la reunió del 4 
de març es va acordar iniciar la prova pilot de les auditories a activitats 
acreditades.  

 
Consell Tècnic d’Òptica i Optometria.  El CT es va reunir 3 vegades 
durant l’any 2015:  el 18 de febrer, 5 de juny i 27 de novembre. Les 
reunions van tractar sobre qüestions de funcionament ordinari 

 
Consell Tècnic de Teràpia Ocupacional.  El CT es va reunir 3 vegades 
durant l’any 2015: 19 de febrer, 1 de juliol i 2 de novembre. A la primera 
reunió del 2015, es presentar el treball fet sobre detecció de necessitats de 
formació dels terapeutes ocupacionals (vegeu web del CCFCPS 
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/f
ormacio_nou/formacio_continuada/consell_catala_de_la_formacio_continu
ada_de_les_professions_sanitaries/informes_i_activitats_consell/2015_10_

21_informe_necessitats_formatives.pdf) 
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Cursos per avaluador 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 2015, s’ha realitzat dues edicions: 

 15 de juliol 2015: van assistir 11 professionals dels col•lectius 

d’Òptica i Optometria, Infermeria, Odontologia i Veterinària 

 

 27 octubre 2015: van assistir 4 professionals dels col•lectius de 

Teràpia Ocupacional, Infermeria i Tècnics de Grau Superior 

A més des del Servei d’Acreditació de la Formació Mèdica Continuada 

(SAFMC) del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, s’ha organitzat 

un curs per avaluadors d’activitats de FC adreçades a metges: Avaluació 

de la Planificació Docent el dia 16 de juny a Lleida amb una durada de 4 

hores. 
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Altres 

El 6 de novembre de 2015, es va signar el Conveni entre el Departament 

de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya 

(CCIIC), per la delegació al CCIIC de la gestió de les acreditacions de les 

activitats de formació continuada per a infermeria. 

 

15 


