
Els mínims: en programes,
pàgines web i diplomes

FAQ’s 2

Sessions per a organitzadors d’activitas formatives
FAQ’s en Acreditació

5 de novembre de 2020

L’Enquesta de Satisfacció es considera material del curs?

Tant l’enquesta de satisfacció com l’avaluació formen part dels continguts del curs i per tant 
no es permet la presencia de logotips comercials ni del patrocinador.

Alguns certificats disposen d’un codi on cliques i has d’anar a buscar la fiabilitat del 
certificat, és obligatori?

Això és un codi de verificació, el codi de verificació és un codi que registra l’entitat 
organitzadora del curs i que s’afegeix al certificat per poder comprovar que el certificat és 
vàlid i oficial. No és obligatori actualment.

Un certificat amb signatura digital imprès, té valor?? 

Depèn de com s’ha emès, si porta codi de verificació, codi de barres o QRL, manté la seva 
validesa, ja que permet tant a la persona interessada com a tercers comprovar-ne la 
veracitat.  Per altres tipus de certificats digitals caldrà guardar-los de forma digital per no 
perdre valor.

En activitats a distància que tenen vigència d’un any natural, cal que constin en el 
certificat les dues dates: el calendari de l’activitat i la data d’expedició del certificat?

En les activitats a distància curtes que estan obertes durant un any, l’alumne les pot 
finalitzar en diferents moments. Al certificat constarà la data del calendari  de l’activitat que 
correspon al període en que està obert el curs, i la data d’expedició del diploma, quan 
l’alumne l’ha finalitzat.

https://youtu.be/w55O2PBaWOY


Qui ha de signar els certificats?

Ha de signar el màxim responsable de l’entitat o en qui delegui. Aquest sempre ha de ser el 
mateix i ha d’estar registrat en el perfil de la vostra entitat de la plataforma Acredita.

Cal posar un CV breu en el programa?

No és obligatori. En el programa ha de constar nom i cognom, la professió, l’especialitat -si 
s’escau- i el lloc de treball dels ponents.

Hi ha un model de certificat pel docent que sigui aprovat pels organismes oficials de cara 
a puntuar en una oposició? Com ha de ser aquest certificat i quin format ha de tenir?

El  model de certificat pel docent ha de ser idèntic al certificat que emeteu al participant, 
amb el mateix disseny i format, però afegint, en el text que figura sota dels nostres logos, 
les hores lectives en que el docent ha participat dins la formació i el nombre de crèdits 
obtinguts després d’haver aplicat la formula que teniu en la guia de suport a l’acreditació 
pel càlcul de crèdits de professor, han de constar com a crèdits de professor.

És obligatori, en el certificat, posar a quins col·lectius va dirigida l’activitat?

Es recomanable que en els certificats consti per quins col·lectius es vàlida l’acreditació .

I en el cas dels MIR’S o altres especialistes en període de formació?

Els certificats hauran d’incloure la següent llegenda: “Els crèdits d’aquesta activitat 
formativa no son aplicables als professionals que hi participen que estan formant-se com 
especialistes en ciències de la salut”

L’organitzador pot optar, també, per fer dos tipus de certificat, un certificat amb els crèdits 
atorgats i un altre d’assistència sense crèdits per als especialistes en formació.
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