
 

 

NORMES D’ACREDITACIÓ i RECONEIXAMENT D’INTERÈS 

CIENTÍFIC D’ACTIVITATS FORMATIVES 

 

1. Introducció 

Una de les línies prioritàries d’actuació en el àrea formativa de la Societat 

Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) és el desenvolupament d’un Pla formatiu 

continu. 

Per acomplir aquest propòsit, s’organitza una gran varietat d’activitats 

formatives, que promouen la formació científica i tècnica dels farmacèutics 

clínics.  

Al mateix temps, tenint en compte que cada dia s’ofereix una major diversitat 

d’iniciatives formatives relacionades amb la Farmàcia Clínica, organitzades per 

altres professionals sanitaris, la SCFC ha considerat necessari establir un 

sistema que en permeti el reconeixement d’interès científic. 

 

2. Objectius 

Els objectius de definir aquetes normes són els que es presenten a continuació: 

 Fixar els mecanismes d’acreditació i reconeixement de les activitats 

formatives. 

 Garantir el nivell científic de les activitats reconegudes per la SCFC. 

 Facilitar i promoure la formació de qualitat per als professionals de la 

farmàcia clínica. 

 Es valorarà la qualitat científica, l’interès pels socis i la independència dels 

ponents envers el tema. 

 

3. Metodologia: 

Àmbit d’actuació: activitats formatives destinades a mantenir o millorar la 

competència professional (coneixements, habilitats i actituds) dels 

professionals de la farmàcia clínica. 



 

 

Tipus d’activitats: les activitats que optin al reconeixement podran ser: 

 Presencials: docent i discents comparteixen el mateix espai i temps. 

 Virtuals: es basen en l’aprenentatge basat en les TICs i es recolzen 

d’una tutoria documentada. 

 Mixtes o bimodals: combinació de les dues anteriors. 

 

Període de validesa: el període de validesa de l’acreditació i/o reconeixement 

atorgat per la SCFC serà d’1 any i es tindrà l’opció de renovar-la en edicions 

següents. 

 

Terminis per a la sol·licitud: s’haurà de presentar la sol·licitud amb una 

antelació superior a dos mesos de la celebració de l’activitat formativa. La 

SCFC es compromet a respondre en un termini màxim d’1 mes des de la 

recepció de la sol·licitud de l’acreditació o reconeixement científic. La resposta 

es farà l’última setmana del mes sempre que la sol·licitud es faci abans del dia 

10 del mes en curs. 

 

Criteris mínims de qualitat i compliment de les activitats formatives: 

1.- Ha d’existir coincidència entre la informació recollida en la sol·licitud, la 

difusió de la activitat i la formació impartida. 

2.- Les activitats presencials han de contemplar un sistema de control de 

l’assistència dels participants, que ha de constar a la sol·licitud. 

3.- L’activitat estarà disponible per a tots els professionals que compleixin els 

criteris del tipus de professional a qui va dirigit, no podrà ser una selecció 

arbitrària. 

4.- L’activitat disposarà de mecanismes d’avaluació dels docents i discents. 

5.- Els docents han de tenir una formació suficientment acreditada. 

 

Utilitat del reconeixement: 

La SCFC pretén atorgar el reconeixement de la qualitat de les activitats 

formatives i garantir-ne l’interès per part dels socis. A l’hora avala la  

 



 

 

convergència entre els objectius i mètodes proposats per a la realització de 

l’activitat, amb els objectius de les professions sanitàries i de la SCFC. 

 

Enviament de la sol·licitud: 

La sol·licitud s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic 

scfarmaciaclinica@academia.cat, adjuntant la documentació següent: 

1.- Programa complert de l’activitat formativa. 

2.- Breu currículum dels docents. 

3.- Reconeixements i acreditacions prèvies. 

 

El termini de sol·licitud està obert de forma permanent. 
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