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Declaració de principis

Baremació actual de les activitats formatives a la borsa de l'ICS

Els delegats i delegades de la Intersindical a l'ICS considerem que moltes de les activitats formatives que
actualment es puntuen en la borsa de l'ICS no garanteixen una formació adequada, però el barem de l'acord
vigent de la borsa de treball entre l'ICS i els sindicats signants els té en compte.

Per això, nosaltres t'assessorem perquè puguis obtenir la màxima puntuació en les millors condicions
possibles i puguis escalar posicions de la forma més ràpida.

Si vols més informació de l'actual borsa de treball de l'ICS pots consultar la nostra pàgina: https://sanitat-
icsc.blogspot.com/p/borsa-de-treball.html

Pots consultar el teu barem segons el teu grup professional en el nostre quadre resum dels barems.

Formació continuada relacionada directament amb
la categoria

Puntuació Grups 1 i 2 Puntuació Grups 3, 4 i 5

Activitats formatives amb certificat d'aprofitament
i acreditades d'acord amb el que disposa la LOPS

0,05 punts/hora 0,07 punts/hora

Per a professionals de GIS: Activitats formatives
amb certificació d’aprofitament amb reconeixement
d’interès sanitari (RIS)

0,05 punts/hora 0,07 punts/hora

Activitats formatives amb certificat d'aprofitament 0,04 punts/hora 0,06 punts/hora

Activitats formatives presencials ambcertificat d'assis-
tència

0,02 punts/hora 0,03 punts/hora

Si vols saber en quin grup estàs enquadrat pots consultar-ho aquí, segons la categoria a la que estiguis
inscrit/a com a candidat/a.

https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/borsa-de-treball.html
https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/borsa-de-treball.html
https://drive.google.com/file/d/1jcZUJ0WBFB5dF6eYjk7kA4PfLOhsVmEU/view?usp=sharing
http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/treballeuics/borsatreball/categories.pdf
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Recomanacions generals

Un exemple

Entitats formatives que ofereixen cursos, tallers i seminaris
Sobretot mira de realitzar aquelles activitats en les quals alguna universitat les organitzi o les acrediti, o que
estiguin acreditades pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries o bé per la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

En el cas del personal de gestió i serveis (GIS) cal tenir en compte que també puntuen aquelles activitats que
tinguin atorgat el reconeixement d'interès sanitari (RIS).

Et llistem alguns enllaços a entitats formatives que realitzen activitats formatives amb les condicions
exposades.

Entitats formatives ¹

h�ps://www.formacionegs.com

h�ps://www.logoss.net

h�ps://www.fcaformacion.org

h�ps://www.aulacem.es

h�ps://www.formacionalcala.es

h�ps://cursosfnn.com

¹ La Intersindical no té cap conveni amb aquestes entitats formatives pels motius exposats en
la declaració inicial de principis. Aquestes només són a títol d’exemple, n'hi ha moltes més.

Consultes al SGRH la darrera baremació i veus que et falten 300 hores.

El nostre consell en aquest cas seria que realitzessis 3 cursos online de 100 hores cadascun (hores exactes si
pot ser), amb certificat d'aprofitament, ja que d'aquesta manera no només arribaries a la puntuació màxima
de formació (sempre que acabessis de completar les 500 hores de formació), sinó que al ser exactament de
100 hores et servirien també per a processos de selecció fixa de l'ICS ( en les darreres convocatòries el límit
del barem per cursos, tallers, seminaris és (màxim de 100 hores/curs i/o 500 hores/any).

1.- Analitza els elements curriculars de cursos, tallers i seminaris que tens introduïts en el teu currículum
del SGRH i com estan puntuats a la teva baremació actual.

2.- Completa la puntuació que et falti per arribar a la puntuació màxima (20 punts grups 1 i 2, i 30 punts
grups 3, 4 i 5 ) amb la realització de cursos, tallers i seminaris que compleixin els requisits de baremació,
sobretot que estiguin directament relacionats amb la categoria.

3.- Quan abans realitzis aquestes activitats formatives millor.

4.- Quan t'arribi el certificat presenta-ho en els serveis centrals de la teva gerència territorial o hospital
perquè els validin al més aviat possible i et puguin puntuar en la següent baremació.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/formacio/continuada/acreditacio_formacio_continuada/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/formacionContinuada/comision.htm
https://www.formacionegs.com
https://www.logoss.net
https://www.fcaformacion.org
https://www.aulacem.es/
https://www.formacionalcala.es
https://cursosfnn.com
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Formació que oferim

- Cursos de preparació de certificació ACTIC
Posem a disposició de la nostra afiliació cursos de formació per a l'obtenció del certificat ACTIC (nivells
bàsic i mitjà). Els certificats ACTIC puntuen tant per la Borsa de treball de l'ICS, com per a la Carrera
Professional com per a les diferents oposicions tant a l'ICS com a la majoria de les Administracions
Públiques de Catalunya.

- Els cursos són íntegrament online, cosa que permet fer-los a qualsevol lloc i al teu ritme.

- El temps màxim per a completar el curs amb el nostre conveni és de 6 mesos, però això no vol dir
que duri 6 mesos! Dependrà de les hores de dedicació que hi posis.

- La durada del curs és aproximadament de 26 hores per al nivell bàsic i de 70 hores per al nivell
mitjà.

- Al finalitzar el curs, ja podràs inscriure't per a fer l'examen a la web actic.gencat.cat. Recorda que
l'examen també s'ha de pagar i el podràs fer en qualsevol dels centres col·laboradors d'ACTIC.

Per inscriure't als nostres cursos de formació per l'obtenció del certificat ACTIC cal que enviïs un correu
electrònic a l'adreça actic@intersindical-csc.cat indicant-nos el teu nom i el nivell que desitges realitzar.

Comprovarem si ets afiliat o no i t'indicarem com fer la inscripció amb el preu reduït.

És important que sàpigues que el curs en sí no és una certificació oficial, només és una eina per a prepa-
rar-te per a l'examen oficial i aprovar-lo!

SANITAT

Pots obtenir més informació de la formació que oferim al nostre bloc: https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/
formacio.html

mailto:actic@intersindical-csc.cat
https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/formacio.html
https://sanitat-icsc.blogspot.com/p/formacio.html
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- Cursos de català
La Sectorial de Sanitat de la Intersindical, en col·laboració amb el Servei de Llengües Modernes de la
Universitat de Girona, posa a disposició de la seva afiliació un Curs de Català C2 virtual a un preu espe-
cial de 190 €.

- Cal recordar que com a requisit cal acreditar el nivell C1 amb un certificat oficial.

- És un curs obert a tothom i no proporciona una qualificació final.

- Per a obtenir el certificat de nivell cal matricular-se a l'examen oficial de qualsevol universitat cata-
lana (per a és informació: https://www.cifalc.cat).

- El preu dels exàmens és de 75€

- Prova oficial 1r semestre: primer dissabte de febrer

- Prova oficial 2n semestre: segon dissabte de juny

- Classes per videoconferència
És important que sàpigues que el curs en sí no és una certificació oficial, només és una eina per
preparar-te per a l'examen oficial i aprovar-lo! Per matricular-te ens has de passar per correu electrònic
a catala@intersindical-csc.cat el teu nom i cognoms, DNI, número de telèfon mòbil, i el número de
compte corrent.

Més informació del curs de català:
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21511

SANITAT

ç Curs en línia de
Català nivell C2
(Avançat)

Modalitat Virtual - 20 hores de docència - 70 hores de treball autònom
Requisit: Acreditar el nivell C1 - No inclou el preu de l’examen!

Matrícula fins al 3 de febrer! Inici del curs: 18 de febrer
Preu Afiliat: 190€ Preu no Afiliat: 230€
Més informació: catala@intersindical-csc.cat
El nivell de C2 de Català puntua a la Borsa de treball i a la carrera professional de l’ICS,
així com en les oposicions de la majoria dels organismes públics de la Generalitat

Curs impartit pel Servei de Llengües Modernes
de la Universitat de Girona

mailto:catala@intersindical-csc.cat
https://apps.udg.edu/MAU/slm/Client/Oferta/Detall2/21511
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