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1. Dates finalització cursos autoformatius 2021  
 

A fi que les persones interessades i, especialment aquelles que hagen iniciat algún 

dels cursos d’autoformació disponibles en  Forma’t recorden finalitzar-los a temps, vos 

recordem les dates fins a les quals es podran realitzar les edicions 2021 d’estos 

cursos, conforme al quadre final. En este sentit, aclarim que la normativa vigent en 

matèria d’homologacions obliga a finalitzar els cursos dins de l’any natural i en els 

terminis establits en la sol·licitud d’homologació per la qual cosa no és possible 

prorrogar les dates ni començar el curs enguany i acabar-lo després de la data 

indicada.   

En l’annex 1 podeu trobar els cursos autoformatius 2021 i la seua data máxima de 

finalització. 

 

2. Cursos autoformatius 2022 
 

D’altra banda, vos informem que està previst iniciar noves edicions a principi de l’any 

2022 de tots els cursos autoformatius existents actualment en la plataforma. Teniu en 

l’annex 2 tota la información relativa a les edicions de cursos autoformatius prevists 



per a 2022. Com l’any passat, l’assignació a cada edició es realitzarà pel Servici de 

Formació i dependrà de la data de finalització de l’acció formativa per cada persona 

participant. En el campus virtual els trobareu com a un únic curs. Es recorda que, tant 

a efectes de certificació, si escau, com de còmput a efectes del factor 6 de Carrera, es 

considerarà la data de finalització de l’edició corresponent. 

 

3. Curs obligatori de protecció de dades. Ampliació 

intents 
 

En relació al curs de protecció de dades bàsic genèric per a tot el personal, així 

com en la versió del curs específica per al personal que ha de compensar hores 

de 2020, vos indiquem que, arran de la seua obligatorietat, s’ha decidit ampliar a 

quatre el nombre d’intents per a poder superar els diversos qüestionaris, a fi de que les 

persones que havien esgotat els intents puguen completar-lo i superar-lo a temps. Per 

a les edicions d’este curs que es realitzaran en 2022, el nombre d’intents será també 

de quatre des d’un principi.  

 

4. Personal que ha de compensar hores 2020 
 

Es recorda al personal que ha de compensar hores 2020, (Pla de reincorporació 

presencial) que únicament els serviran per a eixe fi els cursos de l’àrea de noves 

tecnologies així com el curs 678 (protección de dades-compensació), tant si es 

finalitzen en les seues edicions de 2021 com si s’inicien i es finalitzen en les primeres 

edicions de 2022, sempre que s’inscriguen abans del 28 de febrer de 2022 

(conforme a l’Acord de la Mesa General de Negociació de 29 de noviembre de 2021) i 

es completen abans del 30 d’abril de 2022. 

Per a facilitar la seua identificació, tant en la relació de cursos autoformatius (2021 

(annex 1) com en la relació d’autoformatius 2022 (annex 2) els cursos que servixen per 

a compensar hores estan assenyalats en color verd. 

Com ja s’ha explicat en el primer apartat,  la normativa vigent obliga a finalitzar els 

cursos dins de l’any natural i en els terminis establits en la sol·licitud d’homologació per 

la qual cosa no és possible prorrogar les dates ni començar els cursos enguany i 

acabar-los després de la data indicada.   

D’altra banda, com s’explica en l’apartat 2, s’ha procedit a incrementar a quatre el 

nombre d’intents dels qüestionaris, en el curs 678, tant en la seua edició per a 2021 

com per a 2022 (fins al 30 d’abril). 

 

5.Annexes 
 

A continuació, en l’annex 1  es recorda quins són els cursos d’autoformació 

actualment disponibles així com la seua data de finalització per a l’exercici 2021,en 



l’annex 2 i s’informa de la relació d’autoformatius previstos per a 2022  i en l’annex 3 

es recorden aspectes generals d’accés als cursos d’autoformació. 

Annex 1:Relació de cursos en línia autoformatius 2021 i data de 

finalització 

AUTOFORMATIUS 2021 

ÀREA  NÚM 
DENOMINACIÓ DE 

L'ACCIÓ 

HO
RE
S 

PLACE
S 

DESTINATARIS/ÀRI
ES  

AULES   DATES 

 Jurídica-
procediment

al 

Depén 
de la 

data de 
finalitza

ció 

AUTOFORMACIÓ: Curs 
bàsic de protecció de 

dades personals en las 
organitzacions públiques. 
Actualització al Reglament 

UE 679-2016 

15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
pdb 

Fins al 31 
de 

desembre 

Jurídica-
procedimental 

896 
AUTOFORMACIÓ: 

Contractació administrativa 
20 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
896 

Fins al 15 
de 

desembre 

Jurídica-
procedimental 

678 

AUTOFORMACIÓ 
(COMPENSACIÓ HORES 

2020): Curs bàsic de 
protecció de dades 

personals en las 
organitzacions públiques. 
Actualització al Reglament 

UE 679-2016 

15 

Il·limitat 
(només 
person
al del 
perfil) 

Personal que deu 
hores 2020 segons 

supòsits del protocol 
de reincorporació 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: 
consultar al Servici 

de Formació 

Fins al  31 
de 

desembre 

Noves 
tecnologies de 
la informació i 
la comunicació 

697 
AUTOFORMACIÓ: Edició i 
Generació de Continguts 

per a Internet, accessibles 
15 Il·limitat 

Qualsevol persona 
empleada que genere 
continguts que poden 

ser objecte de 
publicació a Internet 

(lloc web, seu 
electrònica, 

plataforma Forma-t, 
appvalència, xarxes 

socials de 
l'Ajuntament,...) 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
697 

Fins al 31 
de 

desembre 

Noves 
tecnologies de 
la informació i 
la comunicació 

894 
AUTOFORMACIÓ: 

Impress. Nivell I 
15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
894 

Fins al 31 
de 

desembre 

Noves 
tecnologies de 
la informació i 
la comunicació 

895 

AUTOFORMACIÓ: Creació 
de continguts didàctics amb 

ferramentes d'autor: 
exelearning. Nivell I 

15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
895 

Fins al 31 
de 

desembre 



Noves 
tecnologies de 
la informació i 
la comunicació 

897 
AUTOFORMACIÓ: 

Ciberseguretat 
15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
897 

Fins al 31 
de 

desembre 

Noves 
tecnologies de 
la informació i 
la comunicació 

898 
AUTOFORMACIÓ: Creació 
de presentacions. Nivell I 

15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
898 

Fins al 31 
de 

desembre 

Política 
d'Igualtat 

892 
AUTOFORMACIÓ: 

Perspectiva de gènere en 
l'Administració 

20 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
892 

Fins al 15 
de 

desembre 

Prevenció de 
riscos laborals. 
Salut laboral 

85 
AUTOFORMACIÓ:Prevenci

ó COVID 19 
2   Tot el personal 

Aula virtual municipal 
www.valencia.es/form

a-t 

Fins al 31 
de 

desembre 

Responsabilitat 
social i 

mediambiental 
893 

AUTOFORMACIÓ: 
Coneixements bàsics sobre 
la crisi climàtica i el paper 

de l'Administració 
autonòmica davant de 

l'emergència 

15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
893 

Fins al 15 
de 

desembre 

Unió Europea 899 

AUTOFORMACIÓ: 
Informació sobre la UE: 

evolució històrica, dret de la 
UE i institucions 

15 Il·limitat Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/form
a-t. Automatrícula. 

Codi d'accés: forma-t-
899 

Fins al 15 
de 

desembre 

 

 

Annex 2:Relació de cursos en línia autoformatius 2022 i dates 

d’inici i finalització 

AUTOFORMATIUS 2022 

ÀREA IVAP NÚMERO 
DENOMINACIÓ DE 

L'ACCIÓ 
HO
RES 

DESTINA-
TARIS/ÀRIES  

AULES   DATES 



Jurídica-
procedimenta

l 

896. 
 Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edición 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Contractació 
administrativa 

20 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

896 

1ª edició: del 14 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

Jurídica-
procedimenta

l 

677. 
 Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 
Edició 5, 
Edició 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Curs bàsic de 

protecció de dades 
personals en las 
organitzacions 

públiques. 
Actualització al 

Reglament UE 679-
2016 

15  

Tot el personal 
que, per motius 

justificats, no haja 
pogut 

realizar/finalitzar 
el curs en 2021, 

exceptuat el 
personal que, pel 
seu perfil, ha de 
realitzar el 678  

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

pdb 

1ª edició: del 14 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

Jurídica-
procedimenta

l 
678 

AUTOFORMACIÓ 
(COMPENSACIÓ 

HORES 2020): Curs 
bàsic de protecció de 
dades personals en 
las organitzacions 

públiques. 
Actualització al 

Reglament UE 679-
2016 

15 

Personal que deu 
hores 2020 

segons supòsits 
del protocol de 
reincorporació 

Aula virtual 
municipal 

www.valencia.es/fo
rma-t. Codi d'accés: 

pdb-
COMPENSACIO 

Del 4 de gener al 30 d’abril 

Noves 
tecnologies 

de la 
informació i la 
comunicació 

697.  
Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edición 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Edició i Generació de 

Continguts per a 
Internet, accessibles 

15 

Qualsevol 
persona 

empleada que 
genere continguts 

que poden ser 
objecte de 

publicació a 
Internet (lloc web, 
seu electrònica, 

plataforma 
Forma-t, 

appvalència, 
xarxes socials de 

l'Ajuntament 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. 
Codi d'accés: 
forma-t-697 

1ª edició: de l'4 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

Noves 
tecnologies 

de la 
informació i la 
comunicació 

894.  
Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edición 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Impress. Nivell I 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

894 

1ª edició: de l'4 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 
edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 
setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 
de desembre 

Noves 
tecnologies 

de la 
informació i la 
comunicació 

895.  
Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edición 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Creació de continguts 

didàctics amb 
ferramentes d'autor: 
exelearning. Nivell I 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

895 

1ª edició: de l'4 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 
edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 
setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 
de desembre 

Noves 
tecnologies 

de la 
informació i 

la 
comunicaci

ó 

897. 
 Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edición 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Ciberseguretat 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

897 

1ª edició: de l'4 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 
edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 
setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 
de desembre 



Noves 
tecnologies 

de la 
informació i 

la 
comunicaci

ó 

898. 
 Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 
Edició 5, 
Edició 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Creació de 

presentacions. 
Nivell I 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

898 

1ª edició: de l'4 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 
edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 
setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 
de desembre 

Política 
d'Igualtat 

892.  
Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 
Edició 5, 
Edició 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Perspectiva de 

gènere en 
l'Administració 

20 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

892 

1ª edició: del 14 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

Prevenció de 
riscos 

laborals. 
Salut laboral 

85 
AUTOFORMACIÓ: 

Prevenció COVID 19 
2 Tot el personal 

Aula virtual 
municipal 

www.valencia.es/fo
rma-t 

Del 4 de gener al 31 de 
desembre 

Responsabilit
at social i 

mediambient
al 

893.  
Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 

Edición 5, 
Edició 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Coneixements bàsics 

sobre la crisi 
climàtica i el paper de 

l'Administració 
autonòmica davant 

de l'emergència 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

893 

1ª edició: del 14 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

Unió Europea 

899. 
 Edició 1, 
Edició 2, 
Edició 3, 
Edició 4, 
Edició 5, 
Edició 6 

AUTOFORMACIÓ: 
Informació sobre la 

UE: evolució 
històrica, dret de la 

UE i institucions 

15 Tot el personal 

Campus virtual 
municipal  

www.valencia.es/fo
rma-t. 

Automatrícula. Codi 
d'accés: forma-t-

899 

1ª edició: del 14 de gener al 28 
de febrer;. 2na.edició de l'1 de 
març al 30 d'abril; 3ª edició de 
l'1 de maig al 30 de juny; 4ta 

edició de l'1 de juliol al 31 
d'agost; 5a edició de l'1 de 

setembre al 30 d'octubre i 6ª 
edició de l'1 de novembre al 15 

de desembre 

 

Annex 3 Recordatori informació general d’accés als cursos 

d’autoaprenentatge 
 

Com em puc inscriure i on he de realitzar el curs? 

La inscripció i realització del curs es fa directament a través del campus virtual 

de l’Ajuntament de València, Forma-t VLC, sense necessitat de comunicació prèvia al 

Servici de Formació, a través de l’enllaç: https://www.valencia.es/forma-t  

 Recorda iniciar sempre la sessió (part superior dreta del campus virtual) amb les 

teues claus Novell d’accés a la resta d’aplicacions corporatives.  

 

https://www.valencia.es/forma-t/?redirect=0


 

Dins de la pàgina principal trobaràs la icona d’Autoaprenentatge, on optaràs per 

l’automatrícula i hauràs d’introduir el codi d’accés que s’indicarà pel Servici de 

Formació en l’anunci de cada acció formativa. Recorda iniciar sempre la sessió amb 

les teues claus Novell d’accés a la resta d’aplicacions corporatives. També és possible 

accedir-hi des de la intranet municipal, apartat “Cursos Pla de Formació” – “Formació 

onllne ”- “Campus virtual Forma-tVLC.” 

 

Les succesives voltes que entres en la plataforma podras trobar el curs a través de 

l’apartat “Autofoaprenentatge” o en la part inferior de la pàgina (fons en negre) des de 

l’àrea temàtica que corresponga. 

Com podré saber quines accions d’autoformació estan disponibles? 

El Servici de Formació anunciarà en la intranet municipal (apartat d’Avisos) els 

diferents cursos autoformatius amb l’explicació de tots els detalls necessaris. A partir 

de la data d’obertura, podràs trobar l’oferta disponible també, directament, dins del 

campus virtual Forma-t VLC en l’apartat “Autoaprenentatge” 

I si tinc dubtes de com navegar pel campus virtual? 

Una vegada dins de Forma-t et recomanem que visites: Guia per a l'alumnat (dins de 

l’apartat “Autoaprenentatge”). 

 https://www.valencia.es/forma-t/pluginfile.php/8773/mod_resource/content/7/gu%C3%ADa%20alumnat.pdf 

Puc obtindre certificat d’aprofitament dels cursos d’autoaprenentatge? 

 

Només es podrà obtindre la certificació, quan el curs haja estat homologat per l’IVAP i, 

a més, hages complit amb les tasques i superat les diverses proves incloses en l’acció 

formativa, com en qualsevol altre curs en línia.  

La data en la qual estarà disponible el certificat, serà a partir de la data de finalització 

del període en el qual el curs estiga obert.  

https://www.valencia.es/forma-t/pluginfile.php/8773/mod_resource/content/7/gu%C3%ADa%20alumnat.pdf


Els cursos d’autoaprenentatge es poden fer servir per a l’acompliment del 

Factor 6 de Carrera (adquisició de coneixements)? 

Si, en les mateixes condicions i supòsits que les accions formatives de qualsevol altre 

format, - sempre d’acord amb el Reglament d’Avaluació de l’Acompliment i del 

Rendiment i la Carrera Horitzontal-  a partir de la data indicada com de finalització de 

l’acció formativa o l’edició. 

 


