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Acta	  Reunió	  CE	  19	  de	  novembre	  2013	  
Acadèmia.	  Barcelona	  
Assisteixen:	  Cerdà,	  Balanzó,	  Giraldo,	  Martínez,	  Carmona	  
Excusen:	  Escalada	  
	  
Informacions	  

	  
Reunió	  del	  CERCP	  26-‐27	  de	  novembre.	  Assiteix	  el	  Dr	  Cerdà.	  Es	  fa	  reunió	  de	  la	  comissió	  
i	  del	  plenari.	  	  

a) Auditories	  ERC.	  Es	  comenten	  els	  temes	  relacionats	  amb	  les	  auditories	  de	  l’ERC.	  
Com	  sigui	  que	  hi	  ha	  entitats	  del	  CERCP	  que	  no	  poden	  oferir	  els	  cursos	  amb	  
antelació	  per	  ser	  auditats	  s’acorda	  demanar	  els	  audits	  per	  aquells	  que	  ho	  
poden	  fer:	  el	  CCR	  i	  finalment	  Semicuyc	  en	  donarà	  algun.	  Aquests	  seran	  els	  que	  
–si	  aproven-‐	  quedaran	  en	  situció	  d’equivalents	  ERC.	  La	  resta	  ho	  haurà	  de	  
demanar	  en	  el	  moement	  que	  puguin	  ofertar	  la	  informació	  amb	  antelació	  i	  totes	  
a	  traves	  del	  CERCP.	  

b) Es	  tracten	  també	  temes	  relacionats	  amb	  la	  edició	  de	  llibres.	  El	  CCR	  ofereix	  
encarregar	  edicions	  també	  en	  castellà	  que	  posteriorment	  puguin	  comprar	  
altres	  entitats	  del	  CERCP	  amb	  els	  beneficis	  repartits	  entre	  CCR,	  CERCP	  i	  entitat.	  

c) Bilbao	  2014.	  El	  darrer	  dia	  de	  la	  reunió	  de	  Cracovia	  es	  va	  tractar	  del	  tema.	  Dins	  
del	  congrés	  es	  desenvoluparà	  una	  part	  específica	  del	  CERCP	  (La	  mañana	  
española”.	  Les	  propoestes	  serien:	  Taula	  d’Emergències,	  Taula	  de	  Pediatria	  i	  
Taula	  de	  formació	  

	  
Curs	  SVI	  per	  a	  ICS	  SAP	  Costa	  de	  Ponent.	  La	  Rosa	  Martínez	  instructora	  que	  ha	  portat	  
tot	  el	  tema	  de	  formació	  des	  de	  2008	  fins	  ara	  ho	  deixa	  atesa	  l’evolució	  de	  la	  zona	  amb	  
els	  canvis	  de	  directius.	  Ha	  deixat	  lligat	  un	  curs	  previst	  des	  de	  fa	  un	  any	  que	  es	  farà	  a	  
l’estil	  CUAP	  St	  Martí	  demanant	  que	  es	  faci	  des	  del	  CCR	  com	  a	  procés	  final	  de	  l’acció	  
formativa	  i	  en	  espera	  de	  poder	  disposar	  en	  el	  futur	  d’instructors.	  S’efectua	  un	  
pressupost	  ajustat	  a	  les	  circumstàncies.	  Els	  cursos	  es	  faran	  la	  3ª	  setmana	  de	  febrer.	  
	  
Auditories	  de	  cursos	  
S’ha	  començat	  el	  desplegament	  de	  les	  auditories	  de	  cursos	  ara	  centrats	  en	  l’auditoria	  
que	  ha	  de	  fer	  properament	  l’ERC	  de	  cara	  a	  atorgar	  l’equivalència	  de	  cursos	  i	  
instructors.	  Les	  auditories	  són	  fetes	  -‐en	  el	  possible-‐	  per	  dos	  auditors	  que	  elaboren	  un	  
informe	  centrat	  en	  aspectes	  organitzatius,	  material,	  desenvolupament	  metodològics	  
de	  la	  part	  teòrica	  i	  pràctica	  i	  l’avaluació	  dels	  instructors	  (punts	  forts,	  punts	  millorables,	  
punts	  inacceptables).	  Si	  es	  detecten	  problemes	  menors	  s’enviarà	  incorme	  amb	  les	  
aportacions	  de	  millora.	  En	  cas	  de	  problemes	  majors	  es	  fa	  l’informe	  que	  es	  lliuarà	  en	  
una	  reunió	  a	  l’Acadèmia	  amb	  el	  director	  del	  curs.	  
Es	  comenten	  dos	  dels	  cursos	  que	  no	  passen	  l’auditoria	  per	  dèficits	  greus.	  Un	  de	  SVB-‐
DEA	  i	  un	  de	  SVA.	  
	  
Temes	  administratius.	  	  

a) Es	  repasen	  temes	  de	  facturacions.	  	  
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b) Tancament	  de	  cursos.	  Es	  comenta	  la	  dificultat	  en	  obtenir	  el	  tancament	  de	  
cursos	  per	  part	  d’alguns	  directors	  malgrat	  reiterats	  avisos.	  Aixó	  crea	  molts	  
problemes	  de	  facturacions	  i	  queixes	  d’alumnes	  pel	  retard	  en	  el	  lliurament	  dels	  
certificats.	  S’acorda	  que	  passat	  un	  segon	  avís	  (al	  mes	  de	  finalitzar	  el	  curs)	  es	  
procedira	  al	  tancament	  del	  curs	  si	  els	  alumnes	  s’han	  introduit.	  I	  en	  cas	  contrari	  
una	  acció	  directa	  des	  de	  gestió	  de	  cursos.	  

c) Taxes.	  S’acorda	  una	  taxa	  de	  cinc	  euros	  pels	  certificats	  demanst	  per	  alumnes	  
que	  han	  perdut	  el	  certificat	  i	  que	  no	  els	  ha	  guardat	  el	  director.	  	  

d) Requisits	  instructors.	  Es	  repasen	  els	  criteris	  i	  es	  demanarà	  a	  partir	  d’ara	  la	  
qualificació	  professional	  o	  de	  primer	  intervinent	  per	  evitar	  errades	  que	  han	  
motivat	  la	  exclusió	  d’un	  candidat	  incialment	  acceptat.	  

	  
Entrevistes	  
• CMAP	  Dr	  Cortadellas.	  S’aclareixen	  algunes	  coses	  relacionades	  amb	  el	  conveni	  i	  

respecte	  una	  persona	  que	  demana	  material	  i	  no	  pertany	  a	  la	  seva	  estructura.	  
	  
• Comitè	  científc	  Dr.	  Quintana..	  Comenta	  un	  projecte	  d’estudi	  i	  es	  valora	  la	  

participació	  del	  SEM.	  	  
	  
• SC	  de	  Cirurgia.	  Dr.	  Salvador	  Navarro,	  President.	  Nova	  entrevista	  relacionada	  amb	  la	  

participació	  de	  la	  Societat	  en	  el	  CCR.	  Es	  considera	  que	  els	  cursos	  de	  ATLS	  que	  ell	  
lidera	  no	  són	  incompatibles	  amb	  el	  de	  SVAT	  i	  que	  seria	  interessant	  incorporar	  la	  
visió	  del	  cirurgià	  en	  aquest	  model	  de	  curs	  i	  per	  tany	  en	  el	  GT	  de	  SVAT.	  S’explica	  com	  
estpà	  previst	  el	  nou	  model	  de	  curs	  d’instructor	  i	  com	  seran	  els	  nous	  cursos	  	  de	  SV	  
avançats	  (SVI,	  SVIp,	  SVA,	  SVAp,	  SVAT)	  en	  les	  seves	  parts	  no	  presencials	  amb	  la	  
incoporració	  de	  les	  tasques	  a	  traves	  de	  plataforma	  digital.	  	  
El	  Dr.	  Navarro	  accepta	  la	  invitació	  aformar	  par	  t	  del	  CCR	  i	  del	  GT	  i	  ho	  comentarà	  -‐
per	  a	  la	  seva	  aprovació-‐	  a	  la	  Junta	  del	  la	  SC	  Cirurgia.	  

	  
Convenis	  
Aula	  sanidad	  Formación	  SL.	  Carlos	  Merino	  gerent	  (alsformacion@alsformacion.com).	  
Empresa	  amb	  seu	  a	  Toledo	  que	  vol	  fer	  cursos	  d’acord	  amb	  el	  CCR.	  De	  moment	  
participa	  un	  instructor	  del	  CCR	  però	  plantegen	  tenir-‐ne	  un	  parell	  de	  propis.	  S’establirà	  
conveni	  i	  s’apuntaran	  els	  candidats	  qe	  reuneixin	  els	  requisits	  a	  la	  llista	  d’espera.	  
	  
Societat	  Catalana	  d’innovació	  i	  simulació.	  
L’Acadèmia	  demana	  al	  CCR	  la	  seva	  participació	  en	  la	  Junta	  Gestora	  d’aquesta	  societat	  
que	  s’ha	  posat	  en	  marxa.	  Es	  proposa	  al	  Dr.	  Ramon	  Nogué	  professor	  de	  la	  Universitat	  
Arnau	  de	  Vilanova	  de	  Lleida	  i	  actual	  secretari	  de	  la	  SE	  de	  Simulación	  que	  ja	  prop	  de	  10	  
anys	  que	  treballa	  en	  el	  tema.	  El	  Dr	  Nogué	  ho	  accepta.	  
	  
Es	  planteja	  reunió	  de	  coordinadors	  territorials	  al	  març	  2014.	  
	  
Finalitza	  la	  reunió	  a	  les	  20.00h	  
	  
	  


