
  

 

Document informatiu sobre l’emissió de certificats  

dels cursos impartits per Mallorca Activa 

 

Els cursos de formació de Mallorca Activa donen dret a un certificat d’aprofitament 

o d’assistència emès pel Consell de Mallorca. 

 

1. Requisits per obtenir els certificats 

Per obtenir aquests certificats, és necessari superar uns requisits, que són diferents 

en funció del tipus de certificat: 

a) Certificat d’assistència 

S’ha de romandre connectat un 50% del temps estimat de durada del curs. A 

més, s’ha d’haver assistit a un 75 % del curs, entenent per assistència el 

percentatge de visualització del curs i de realització de les activitats (avaluables 

i no avaluables) i, en els cursos amb formador, també l’assistència a les 

sessions virtuals i la participació en fòrums i altres activitats. 

 

b) Certificat d’aprofitament 

S’ha de romandre connectat un 50% del temps estimat de durada del curs, s’ha 

d’haver assistit a un 75 % del curs i, a més, haver assolit una puntuació mitjana 

de 60/100 punts en l’avaluació i haver fet totes les proves avaluables sense 

excepció. 

 

2. Descripció del certificat 

Els certificats comptaran amb la informació següent:  

a) Anvers 

○ Nom i llinatges de l’alumne 

○ DNI de l’alumne  

○ Nom del curs 

○ Durada del curs en hores  

○ Data de finalització del curs  

○ Data d’elaboració de l’informe de Tragsatec 



  

 

b) Revers 

○ Continguts del curs 

Les dades que apareixen en els certificats dels cursos de Mallorca Activa són les 

proporcionades en el moment de fer la inscripció o, en cas d’haver-se modificat, les 

introduïdes en la plataforma de formació. L’alumne és responsable de mantenir 

actualitzades les dades en la plataforma de formació, així com de proporcionar dades 

verídiques i el nom complet a l’hora d’inscriure’s al curs. 

 

3. Llengua dels certificats 

Els certificats dels cursos de Mallorca Activa s’expedeixen en català. En cas que es 

vulguin obtenir en castellà, un cop superats els requisits per obtenir el certificat i 

sempre abans de la data de finalització del curs, s’ha d’enviar un missatge a l’adreça 

formacio@mallorcactiva.cat, en què s’han d’indicar les dades de l’alumne i el curs al 

qual es fa referència. 

 

4. Termini d’emissió de certificats 

El termini d’enviament dels certificats és de tres mesos a partir de la data de 

finalització del curs, això és, la data límit de l’acció formativa. 
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