Acta reunió CE 21 de març 2017. Acadèmia. Barcelona
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Carmona, Giraldo, Escalada, Subirana, Martínez
Temes tractats i acords.
1. Temes de secretaria
- Temes administratius diversos
- Empreses col·laboradores. S’han actualitzat les empreses i entitats col·laboradores a la
web havent-se retirat 18 d’elles perquè no han efectuat cap activitats formadora
- Curs instructors de SVB-DEA dia 23 de maig 2017. Es revisa la documentació de les
candidatures al curs d’instructors de maig. Seran 24-28 alumnes en 4 grups.
- S’informa que els manuals arriben aquesta setmana.
2. ERC. S’ha rebut resposta del gerent de l’ERC proposant dates de reunió per tractar dels
temes administratius i de gestió de cursos (manuals, alumnes, certificats) així com de la
web i tot el que fa part de la plataforma. S’acorda 6 d’abril a Brussel·les Drs. Cerdà,
Giraldo i informàtic de l’entitat que construirà la nova web del CCR. Es comunicarà al
President del CERCP
3. Estudi sobre validació de cursos SVB-DEA no presencials. S’efectuarà l’estudi al mes de
maig (5, 6 i 12). S’acorden nous aspectes metodològics i es repassen alguns aspectes del
material de la Moodle. Es proposa el dilluns dia 24 d’abril al Tecnocampus de Mataró de
15 a 17h per al brífing.
4. Informació sobre reunió amb representat de Creu Roja. Al matí s’ha fet una reunió amb
els responsables de formació. El Sr. Carlos Campanales presenta als Sr. Lluís Corominas,
instructor, com a substitut en les tasques de gestió dels cursos que efectua Creu Roja a
Catalunya.
Es comenta la situació creada dins del CERCP arran del procés d’homologació amb l’ERC
que ha portat a les dues “velocitats” d’incorporació i de les entitats que no volen anar a la
integració entre els que es troba Creu Roja Española. Malgrat això la voluntat dels
representants a Catalunya seria la de mantenir-se dins del CCR. Es comenta que atesa la
manca de compliment dels acords del conveni es demanarà entrevista amb el Sr. Antoni
Bruel coordinador nacional de formació per revisar el conveni.
Finalment s’acorda un curs d’instructors tancat per al seu personal el per mes de maig
pendent de tancar dates.
S’acorda expressar al Sr. Campanales el reconeixement del CCR pels anys dedicats com
instructor del CCR a Creu Roja i tota la tasca de coordinació que ha dut a terme en
aquesta entitat destacant la seva participació en possibilitar l’establiment dels acords
entre el CCR i Creu Roja des del 2008 fins a l’actualitat.
Finalitza la reunió a les 17.00h
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