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EXECUCIÓ PLA FORMACIÓ 2017 
 
S’han establert, com en edicions anteriors, 3 períodes d’inscripció. En el primer període, de febrer a maig, 
s’han inscrit 8.921 persones. En el segon període, de juny a juliol, 2.688 persones. I en el tercer, de 
setembre a novembre, 1.878 persones. 
 
Respecte a 2016, han augmentat el nombre d’inscripcions i la formació a mida (que ha tingut un total de 296 
edicions). Respecte als certificats emesos, per funció de formació, destaca en primer terme l’específica del 
Departament, seguida de la jurídica. Quant a la modalitat de formació, la més destacada és la presencial. 
 
La formació en Esfera ha provocat un augment en les inscripcions. La formació ha arribat a totes les escoles 
i s’està dissenyant formació complementària què rebran properament els auxiliars dels centres educatius de 
primària en l’àmbit de la gestió administrativa. Es preveu formació amb tutorials de suport als llocs de treball. 
Gairebé tots els auxiliars dels centres de primària estan formats en Esfera. Hi ha 33 formadors interns que 
imparteixen les activitats: 1.162 usuaris formats. La formació pels usuaris de secundària, s’està dissenyant. 
A més de l’Esfera, la formació estratègica que s’ha dissenyat compren: Administració Electrònica (e-notum, 
e-copia…), Prevenció de Riscos Laborals, ACTIC, Pla d’Igualtat, reconeixement d’educadores d’educació 
especial, Infografies. 
 
Quant a la prevenció de riscos laborals, s’han fet 38 edicions, amb 1.393 persones inscrites i 659 certificats 
emesos. A les educadores de llars no els ha arribat la formació atès que encara no s’ha dut a terme 
l’avaluació de riscos dels llocs de treball d’educadores de llars d’infants. El projecte de reconeixement de 
l’experiència laboral dels educadors d’educació especial per a l’obtenció del títol d’integrador social s’ha fet 
en dos mòduls (primers auxilis i promoció de l’autonomia personal). 
 
Sobre el Pla d’Igualtat, la formació ha girat en torn a : Pràctica Coeducativa, Igualtat, Violència i Assetjament 
Sexual. 
 
Respecte a la formació en ACTIC, 248 persones han assolit la certificació, tot i que 143 no han assolit la 
formació. Està previst, per part de l’Administració, revisar els cursos i materials de l’ACTIC per adequar-los a 
la realitat actual de les proves. 
 
Quant a la resolució de conflictes de  les llars, s’han treballat aspectes interns. De cara al 2018, la formació 
s’orientarà cap a les competències pedagògiques de les educadores i cap a la resolució de conflictes 
relacionals. 
El Servei de Formació ha col·laborat amb altres entitats i organitzacions en diversos projectes formatius: 
Agència de Salut Pública de Catalunya, UNICEF, Institut Català de les Dones, Departament de Cultura, 
Agència Catalana per al Desenvolupament i la Cooperació, EAPC, UAB. 
 
S’han gestionat 206 sol·licituds per a 54 activitats a l’EAPC. S’ha demanat a l’EAPC la subvenció per al 
projecte de recerca “Avaluació de la transferència de l’e-comunitat de fisioterapeutes sobre les escales de 
valoració de la participació aplicades al context educatiu”. 
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