
 
	
Acta	reunió	CE	22	de	novembre	2016.	Acadèmia.	Barcelona	
Assisteixen:	Cerdà,	Balanzó,	Escalada,	Subirana,	Giraldo	
Excusen:	Carmona,	Martínez	
	
Temes	tractats	i	acords.	
	
1. Reunió	amb	Neo	Salus.	Reunió	amb	els	responsables	per	revisar	algun	curs	i	posta	

al	dia.	Se’ls	proposa	novament	la	signatura	de	conveni.	
2. Sobre	 les	 acreditacions.	 S’analitza	 la	 problemàtica	 relacionada	 amb	 l’obtenció	

d’acreditació	 per	 part	 del	 CCFCPS.	 Es	 planteja	 treballar	 per	 obtenir	 per	 als	 cursos	
avançats	 crèdits	 ETCS	 a	 través	 de	 l’InterAcSalut.	 Pendent	 de	 reunió	 amb	 la	
responsable	d’acreditació.	

3. Sobre	 els	 cursos	 de	 SVB-C.	 Els	 cursos	 de	 SVB-C	 que	 vàrem	 obrir	 de	 cara	 a	 la	
divulgació	 formativa	 non	 profit	 no	 sempre	 s’efectuen	 sota	 aquest	 paràmetre.	
D’altra	banda	no	serviran	en	el	 futur	per	mantenir	 la	credencial	de	 formador	ates	
que	no	s’entrarien	en	l’ERC	en	no	ser	cursos	reconeguts.	D’altra	banda	l’ERC	inclou	
el	 DEA	 en	 la	 formació.	 D’altra	 banda	 ates	 que	 el	 nou	 procediment	 de	 taxes	
s’abaratirà	proposem	
A) Substituir	 aquest	 curs	 per	 un	 curs	 de	 SVB-DEA	 del	 model	 curt	 (4,5h)	 que	 no	

porta	crèdits	de	FCPS	però	si	certificat	ERC	i	CCR.	I	proposar	als	instructors	que	
el	cost	mínim	el	sufragui	l’alumne	o	l’entitat	cívica.		

B) Crear	 un	 curs	 més	 breu	 de	 2,5	 o	 3	 h	 anomenat	 Taller	 divulgatiu	 RCP-C	 que	
serveixi	 a	 l’efecte	 de	 divulgació	 en	 casos	 que	 així	 es	 consideri	 però	 que	 no	
serviria	per	mantenir	la	credencial	d’instructor	

S’enviarà	una	nota	en	el	punt	i	moment	que	tinguem	tancat	l’agreement	amb	l’ERC	i	
s’acordi	la	forma	i	manera	de	distribució	de	les	taxes	

4. Oferta	de	treball.	Atesa	la	sol·licitud	reiterada	de	que	facilitem	el	noms	d’entitats	o	
instructors	per	fer	la	formació;	atesa	la	dificultat	en	detectar	les	entitats	formadores	
d’una	 determinada	 zona	 geogràfica;	 atesa	 que	 hi	 ha	 entitats	 que	 demanen	
instructors	per	formar	part	de	l’estructura	docent	i	i	ates	que	el	CCR	no	pot	facilitat	
noms	concrets	d’instructors	o	entitats	s’acorda	
- Obrir	 una	 borsa	 de	 treball	 a	 la	 web	 del	 CCR	 on	 es	 puguin	 notificar	 aquestes	

sol·licituds	i	així	els	instructors	puguin	accedir-hi	i	contactar	amb	els	sol·licitants.		
5. Obrir	cursos	DEA	per	a	altres	CCAA.	 	Ates	que	hi	ha	instructors/es	i/o	entitats	que	

tenen	 oportunitat	 de	 fer	 cursos	 en	 altres	 CCAA,	 s’obrirà	 curs	 a	 sol·licitud	
d’instructor/entitat	s’obrirà	per	part	de	secretaria	un	curs	oficial	ERC	amb	certificat	
en	 castellà,	 sense	 referència	 de	 la	 part	 legislativa	 catalana	 però	 que	 inclouria	 els	
logo	 del	 CERCP.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 legislació	 de	 cada	 comunitat	 serà	 l’instructor	 que	
haurà	de	notificar	la	que	regeix	en	cada	comunitat.		

6. Beques	 i	 Premis	 2016.	 Vistos	 els	 currículums	 corresponents,	 s’aprova	 el	
nomenament	 del	 jurat	 de	 premis	 i	 beques	 convocades	 pel	 CCR	 format	 per	 Javier	
Jacob	 Rodríguez,	 Sílvia	 Solà	 Muñoz	 en	 substitució	 de	 Salvador	 Quintana	 Riera	 i	
Roser	 García	 Guasch	 per	 finalització	 del	 termini	 del	 jurats	 juntament	 amb	 José	
Antonio	Moreno	Molina	actuant	de	secretari	sense	vot	el	Pere	Subirana	García.	

7. Projecte	de	formació	4D	de	l’Escola	Oficis	Catalunya.	S’informa	de	que	Drs	Cerdà	i	
Balanzó	han	assistit	a	 la	una	sessió	de	demostració	de	formació	en	4D	per	part	de	



 
	

l’Escola	 esmentada	 per	 preparar	 a	 alumnes	 candidats	 a	 TES.	 Hi	 han	 aspectes	
positius	i	altres	a	millorar	però	que	en	conjunt	pot	servir	d’eina.	Per	part	de	l’entitat	
es	demana	oficialment	que	el	CCR	assessori	el	projecte.	

8. Aspectes	econòmics	 lligats	a	 les	 inscripcions	dels	 cursos	ERC.	Es	valoren	diverses	
propostes	 relacionades	 amb	el	 tema	 a	 presentar	 a	 la	 reunió	 del	 CERCP	 i	 sobre	 la	
comanda	de	manuals	entre	tant	no	sigui	efectiva	la	nova	fase	pendent	de	la	posta	
en	marxa	de	la	web	de	l’ERC	

	
Finalitza	la	reunió	a	les	20.00h	


