GUIA PER INSCRIURE’S A LA SOL·LICITUD D’ESTADA FORMATIVA EN CENTRES ICS/GSS
Per alumnes amb estada ja aprovada pel centre formatiu

1.

Accedir
al
formulari
mitjançant
l’enllaç
http://formacio.icslleida.cat/formacio.php/formacio (obrir amb navegador Google Chrome)

següent:

Només poden omplir aquest formulari els/les estudiants d’aquells centres formatius amb els quals
ha estat confirmada la capacitat docent en un centre de l'Atenció Primària de Lleida, Atenció
Primària Pirineu, Hospital Comarcal del Pallars, Hospital Universitari Arnau de Vilanova o Hospital
Universitari Santa Maria.
Totes les sol·licituds d’estudiants s’han de validar pel centre formatiu, abans de l’inici de les
pràctiques.
2. Omplir totes les dades requerides en els apartats de: persona en formació (dades personals de
l’alumne/a), tutor/a en centres formatius, i contacte administratiu en el centre formatiu:

3. Important! Pujar una fotografia actual, en format JPG i una mida màxima de 500kB, és la fotografia
que apareixerà a la targeta identificativa de l’alumne.
En el cas que hi hagués alguna incidència a la plataforma per pujar la fotografia, enviar un correu
adjuntant la imatge indicant nom, cognoms i DNI a: estadesformatives.lleida.ics@gencat.cat

4. Estades Formatives, en trobarem un màxim de 9, i s’han d’emplenar tants apartats com estades
formatives es realitzin.
Una estada formativa és el període de temps de pràctiques dins d’una especialitat concreta (no
d’un àmbit), aquestes estades formatives es duran a terme en centres col·laboradors.

A l’hora d’omplir cada estada formativa, s’ha de tenir en compte:
1. Triar l’àmbit on es realitzi
2. Introduir el centre on es duran a terme
3. Indicar la data d’inici de l’estada en qüestió
4. Indicar la data de finalització de l’estada en qüestió
5. Marcar els dies i l’horari en que es realitzaran les pràctiques
6. Introduir les hores totals de pràctiques de cada estada

AVÍS! Les estades formatives que es realitzin fora dels centres proposats al formulari (a altres
hospitals o a l’estranger) NO caldrà introduir-los, s’haurà de completar amb les dades de la següent
estada formativa

Exemple: el cas d’un estudiant de medicina de sisè curs, que fa el rotatori de la següent manera:
Del 1 de setembre al 30 de setembre va a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, seria la primera
estada

Del 1 d’octubre al 15 d’octubre va a l’Hospital Universitari Santa Maria, seria la segona estada

Del 16 d’octubre al 31 d’octubre va a Atenció Primària, seria la tercera estada

I així successivament...

5. A l’apartat acceptació de dades, llegir, entendre i acceptar les condicions a les que es compromet
l’alumnat en aquesta sol·licitud, així com llegir amb atenció la informació bàsica de la protecció de
dades.

6. Degut a la situació actual de la pandèmia de SARS-CoV-2, es imprescindible que l’alumne realitzi la
declaració de responsabilitat que es troba a l’últim apartat del formulari.

Els camps marcats amb un * són obligatoris

Quan tots els camps estiguin complerts apareixerà l’opció desar, davall l’apartat estades formatives, a
continuació apareixerà el quadre següent, revisar que les dades estiguin correctes i enviar la sol·licitud:

Atenció! Pràctiques als Hospitals:
El primer dia i abans de començar les pràctiques als hospitals s’ha de recollir al Departament de Docència la
targeta identificava, que és obligatòria i s’ha de portar sempre visible. Les targetes addicionals (per
pèrdua, ...) tindran un cost addicional de 5€.

Aquesta targeta donarà accés a la màquina expenedora d’uniformes, tots els alumnes que estiguin fent
pràctiques als hospitals han de portar aquest EPI’s obligatòriament.

