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Modificació del document de “Instruccions sobre el control administratiu de les
entitats  que  realitzen  activitats  de  formació  per  a  usuaris  professionals  de
productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana”

Mitjançant  la  Resolució  de  16  de  novembre  de  2018,  de  la  Direcció  General
d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca,  es  van  delegar  en  la  Direcció  General  de
Desenvolupament  Rural  I  PAC  les  atribucions  en  matèria  d'autorització,
programació, metodologia, material didàctic i acreditació dels cursos de capacitació
i de les entitats formadores per a obtindre el carnet d'usuari o usuària professional
de productes fitosanitaris.

En virtut d'aquesta atribució de competències, al desembre de 2018 es van
dictar les instruccions que havien de complir totes les entitats formadores.

Transcorregut ja un període de temps suficient per a poder valorar l'eficàcia
de les citades instruccions i, tenint en compte el context actual en el qual ens
trobem motivat per les limitacions ocasionades per la Covid-19, considerem
oportú procedir a modificar les instruccions vigents en els següents termes:

El paràgraf:

    • Modalitats de formació

A fi de garantir una millor qualitat i homogeneïtat en la formació rebuda pels
agricultors  i  agricultores,  des  del  dia  1  de  gener  de  2019  només
s'autoritzaran activitats presencials per a totes les modalitats de formació:
nivells bàsic, qualificat, fumigador i les seues renovacions.

Se substitueix per:

    • Modalitats de formació

      A fi de garantir l'accés a la formació per les persones agricultores, des
del dia 15 de juny de 2020 es podran autoritzar activitats semipresencials via
internet per a les modalitats de formació: nivells bàsic, qualificat, i les seues
renovacions.

La  formació  no  presencial  via  internet  serà  únicament  aplicable  als
continguts  teòrics  dels  cursos,  havent-se  de  realitzar  obligatòriament  de
manera presencial les pràctiques i el test d'avaluació final. Que tindran lloc
obligatòriament en el territori de la Comunitat Valenciana.



  

Únicament els cursos de renovació podran realitzar-se totalment en línia via
internet.

Les  entitats  hauran  de  comprovar  i  acreditar  mitjançant  declaració
responsable que totes les persones que ostenten la condició d'alumnes que
reben  la  formació  per  a  la  renovació,  són  residents  en  la  Comunitat
Valenciana  i  es  troben  en  situació  de  renovació  del  carnet  d'Usuari
Professional de Productes Fitosanitaris “quan expire la vigència dels carnets
o des de 12 mesos abans d'aqueixa data”, tal com s'estableix en el següent
procediment de renovació:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3260&version=amp 

Els criteris i requisits es basen en els establits en el DOCUMENTO PARA LA
ARMONIZACIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  DE  FORMACIÓN  DE  LOS
USUARIOS PROFESIONALES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/
sistema_de_formacion_armonizado_usuarios_profesionales_tcm30-
57928.pdf 

En concret:

Els requisits específics a complir per les entitats de formació per al sistema
no presencial “via internet” seran els següents:

    • Disposar d'un pla de formació detallat i específic per a aquest sistema,
en el qual es desenvolupen les matèries requerides per a cada nivell, que
incloga  una  memòria  descriptiva  del  sistema  de  formació  que  permeta
verificar l'activitat formativa impartida a l'alumne/a i que garantisca que siga
segur, eficaç i certificable.

    • La utilització de les diferents eines per part de les persones que reben la
formació per a fomentar la interactivitat i retroalimentació del procés, obligant
al fet que les mateixes s'impliquen activament en l'aprenentatge com són
continguts  en  diferents  formats  multimèdia:  pàgines web amb esquemes,
gràfics, àudios, animacions, enllaços d'interés, etc.

    • Disposar d'una plataforma que inclourà una eina obligatòria per a la
creació de Fòrums, com a instrument essencial de participació. L'activitat en
el  Fòrum  haurà  de  ser  promoguda  i  coordinada  per  la  persona  que
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impartisca o tutoritze cada curs. A través d'aquests fòrums de discussió les
persones que reben la formació podran consultar les seues aportacions, les
de la resta de participants i tutors a cadascun dels grups de discussió creats,
apareixent els missatges enviats organitzats per a la seua ràpida localització.
La participació tant a través dels Fòrums, com en el seu cas del xat, quedarà
detallada en la guia didàctica.

    •  La plataforma suportarà un registre dels contactes que generen les
diferents eines, especialment els Fòrums, en el qual s'evidencie el grau i la
forma de la seua participació.

Necessitats informàtiques:

    a) Un servidor amb capacitat suficient per a l'accés simultani de tots les
persones  usuàries  previstes,  garantint  una  amplada  de  banda  de  la
plataforma que es mantinga uniforme. Així com haurà d'estar dotada de les
eines  bàsiques  de  gestió  de  continguts,  comunicació  i  col·laboració,
seguiment i avaluació.

    b) Una plataforma de teleformació o virtual d'aprenentatge que assegure
la gestió dels continguts i el seguiment de l'alumnat, així com la disponibilitat
d'un servei tècnic de manteniment.

    c) Sistemes de comunicació:

            a) Síncrones com el xat, telefonia, fax, etc.

            b) Asíncrones, com la missatgeria i els fòrums.

  d)  Sistemes  de  gestió  que  permeten  un  seguiment  del  procés
d'aprenentatge de l'alumnat: control continu d'aquests, mitjançant el registre
de  l'assistència  (conéixer  el  nombre  d'accessos  i  el  moment  en  què  es
produeixen), les aportacions (conéixer el grau de participació de l'alumnat) i
els coneixements (avaluació contínua).

   e)  Sistemes  de  seguretat  amb  perfils  específic  d'usuari  de  control  i
seguiment per a facilitar l'accés als serveis de control oficial que li permeten
realitzar el seguiment de les accions formatives, en els termes especificats,



  

havent-se de comunicar a aquests Serveis la direcció URL d'accés al curs,
així com la clau d'usuari i contrasenya. 

    f) Un registre informàtic dels contactes amb l'alumnat que generen les
diferents eines.

Les entitats faran constar  les claus d'accés corresponents a les citades
plataformes  en  les  comunicacions  de  noves  edicions/modificacions  de
cursos de formació.

Així mateix, en el cas de programar-se classes per videoconferència, s'haurà
d'inscriure  obligatòriament  en  totes  i  cadascuna  de  les  sessions  al  perfil
inspector  de  l'òrgan  gestor  de  l'administració  que  se  subministre  a  les
entitats, i aquestes hauran de remetre un resum de l'activitat juntament amb
la comunicació final.

A València a 3 de juny de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL


