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10a CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA FORMACIÓ AVANÇADA(*) 
 
En el marc del Pla de Formació Continuada d’Infermeria, la formació pel desenvolupament professional forma part 

dels objectius estratègics de la Direcció. Per aquest motiu, es comunica que queda obert el període de sol·licitud 
d’ajuts a la  formació avançada per aquells professionals interessats pel curs 2017-2018.  

Període de sol·licitud: 27 de juliol de 2017 – 18 de setembre 2017 

Requeriments:  
1. Ser professional en actiu del Hospital Clínic amb contracte indefinit i no haver gaudit de cap ajut dins del 

Programa de Formació Avançada o Permís Individual de Formació (PIF). 
2. Formació relacionada amb el lloc de treball i/o vinculada als objectius de la Direcció Infermera. Per a aquesta 

convocatòria les línees prioritàries son:  
 Anestesiologia, reanimació i tractament del dolor 
 Atenció a pacients crítics 
 Cronicitat i dependència 
 Gestió Clínica 
 Metodologia científica 
 Qualitat i Seguretat Clínica 

3. La Institució recomanarà  als sol·licitants que el treball de recerca del programa de Formació Avançada es faci 

en relació a temes d’interès pel centre i que aquest en sigui dipositari. A la finalització de la formació, el/la 
sol·licitant haurà de fer arribar el diploma/certificat d’haver superat la formació. 

4. La Institució condicionarà l’atorgament dels ajuts al compromís de vinculació contractual amb la mateixa per 
un període de 2 anys. 

5. En el cas de resultar beneficiari de l’ajut el sol·licitant aportarà la documentació acreditativa indicada en el 

currículum en el termini de 7 dies hàbils de dilluns a divendres des de la comunicació d’haver estat beneficiari. 
De no lliurar-la en aquest termini el sol·licitant perdrà el dret a l’ajut. 

Documentació, finançament i circuit a seguir  
1- Documentació: 

 Sol·licitud normalitzada de formació externa. 

 Carta de sol·licitud, per duplicat, adreçada a la Comissió de Formació Avançada de la Direcció Infermera, 

(CFADI) en la que es faci constar la justificació, els objectius que es pretenen aconseguir, què pot aportar per 
l’interessat i per l’hospital la realització de la formació. 

 Currículum vitae (només s’acceptarà el format 2017). 

 Programa de continguts, durada, calendari, import de la matrícula i  període d’inscripció. 

Tots aquests documents i el barem aplicable es poden trobar a la Intranet/ Dir. Infermera/ Docència/Formació 

Avançada i també a la Intranet/ Direcció per a les Persones/ Formació/ Ajuts a la Formació Avançada. 
2-Finançament: 

 La dotació pressupostària per a aquesta convocatòria és de 27.500€ 

 Es finançaran programes de formació  públics o privats. 
 L’ajut per professional serà com a màxim l’equivalent al cost del preu públic de 60 crèdits ECTS. ( Pendents de 

conèixer tarifes de preus públics, segons D.O.G.C) 

 No es finançaran imports de matrícula superiors a aquest preu màxim. 

3- Circuit: 
a. Presentació al/la Cap de Gestió Infermera corresponent de tota la documentació requerida. El/la Cap la 

revisarà i farà un informe fent constar la relació amb el lloc de treball i la idoneïtat de la realització de l’acció 
formativa.  

b. El /la Cap cursarà la petició a la CFADI.  Lloc de lliurament: Escala 1, 3ª Planta, Direcció Infermera.  A 

l’atenció de la Sra. Laura SanCristóbal Horari: De 8:30 a 15. Es realitzarà un registre d’entrada de cada 
sol·licitud. La/el Cap lliurarà al  sol·licitant còpia de la carta segellada per la Direcció com a resguard. 

c. La CFADI analitzarà i avaluarà  les sol·licituds rebudes i emetrà un informe. La Directora Infermera adjudicarà 
els ajuts de formació, en funció dels criteris definits per la Comissió i dels recursos disponibles. 

d. La  Direcció Infermera comunicarà als sol·licitants la resolució presa durant la el mes de setembre. 

Nota: S’acceptarà una única sol·licitud per professional 
 

(*) FORMACIÓ AVANÇADA: entenem per Formació Avançada, tota formació de Postgrau, Màster i 
Màster oficial. 
 


