
 
 

 

REQUISITS DE LA FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS QUE REALITZIN TRACTAMENTS 

DE PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI 

 

Es demana assistència del 100 %. No es podran fer excepcions en cap cas, malgrat es justifiquin 

les faltes. En cas de no poder assistir per qualsevol motiu, justificat o no, a algun dels mòduls o a 

alguna classe, es podrà assistir a les classes corresponents que li manquin en un curs posterior. 

 

L'examen es realitzarà un cop s'hagi assistit a totes les hores del curs, incloses les hores de classes 

pràctiques. 

 

Prova d'aprofitament del curs 

Es realitzarà una prova al finalitzar cada edició del curs (1 hora de duració). El nivell de continguts 

que es demani en aquesta prova s'ha de correspondre amb el nivell donat en la documentació. 

 

La prova ha de consistir en un examen test de 25 preguntes amb 4 possibles respostes, una de 

les quals és la correcta. No pot haver més d'una pregunta correcte, ni haver respostes del tipus "a 

i b són correctes", "totes són correctes", etc. 

 

Hi ha d'haver les següents preguntes per mòdul: 

 

- Mòdul 1: 4 preguntes  

- Mòdul 2: 1 pregunta  

- Mòdul 3: 5 preguntes  

- Mòdul 4: 5 preguntes  

- Mòdul 5: 5 preguntes  

- Mòdul 6: 5 preguntes 

 

La prova es puntuarà de forma numèrica, valorant cada pregunta amb 1 punt sobre 25 si és 

correcte, 0 punts si no es contesta i restant 1/3 de punt si es contesta de forma incorrecte. Es 

donarà la puntuació final sobre una nota màxima de 10. La prova és apte si s'obté un mínim de 5 

punts sobre 10. En el certificat hi constarà només la qualificació d'apte o no apte. 

 

Cada persona té dret a dues convocatòries d'examen per curs realitzat. Si no es superen les dues 

proves caldrà fer novament el curs. 

 

Existeix el dret de revisió d'examen amb la persona que coordini el curs o persona tècnica amb qui 

aquesta delegui. 

 

En el certificat hi ha de constar que el curs ha estat homologat per la Direcció General de 

Professionals de la Salut, el núm. d’expedient atorgat en la resolució i el número d’edició de 

l’activitat. 

 

Una vegada acabat el curs, s’haurà d’enviar llistat de alumnes amb les dades personals següents: 

Cognoms i nom, NIF, telèfon, qualificació (nota) que han assolit en la prova final i adreça 

electrònica (segons plantilla Excel) 

 

La Direcció General tindrà a disposició del personal de l’Administració o dels  responsables de 

possibles inspeccions sanitàries, una base de dades on hi constaran totes les persones que han 

realitzat aquesta formació exigida en el Decret que ens ocupa (DOGC núm. 3652  de data 7.6.02).   


