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Acta reunió CE 18 abril 2017. Acadèmia. Barcelona 
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Carmona, Giraldo, Subirana, Martínez 
Excusen: Escalada 
 
Temes tractats i acords. 
 

1. Informe de la reunió del 6 d’abril amb l’ERC.  
- Es va fer com a CERCP. Hi van assistir Ignacio president del CERCP, JM. Giraldo, com 

interlocutors que ha participat en les altres reunions negociadores i excusa M Cerdà. 
- Es revisa l’esborrany de l’acta de la reunió amb tots els elements administratius, les 

formes d’organització de cursos, les entitats a les que el CERCP reconeixerà com 
Organitzadores de cursos, els costos de les edicions de manuals, les fromes transitòries 
de connexió a les plataformes, etc. 

- Es reconeix que tots els cursos fetes des de 1 de gener 2017 seran ERC 
- Si es va directament a la plataforma de l’ERC es tindran les certificacions directament i 

rebran el manual en pdf, pel que fa als cursos de SVA. En el cas del CCR en el que 
estem elaborant una noca plataforma que es connectarà amb la de l’ERC en el període 
transitori, els cursos de SVB-DEA se’ls enviarà els llistats dels alumnes i des de l’ERC 
se’ls enviarà el pdf i amb posterioritat el certificat europeu rebent de tota manera el 
certificat CCR.  

- Certificats signats pel director. Podrà constar el contingut del curs en la part posterior 
del certificat. S’enviaran els certificats als OC (es d’informàtica caldrà que estableixin el 
sistema per fer arribar el certificat al directors per a la seva signatura. 

- S’enviaran els cursos previstos a l’ERC els divendres. Els de SVB-DEA amb una setmana 
d’antelació i els de SVA un mes abans. 

- Logotips: el de l’ERC i els del Organitzador de cursos. 
- COSI. Part administrativa. A partir del sistema català (tot els sistema de gestió). E-

learning: no ho tenen clar. Proposen un prototip pilot encara per acabar de construir. 
En el de l’ERC no hi ha correcció ni interacció alumne-instructor. 

- Recertificacions. Es cobraran d’acord a unes tarifes que des  dels CCR no es veu clar. 
No tenen un model clar. 

- Es planteja buscar sistemes de control de qualitat tot i que no hi ha idea clara de 
planteig. 

2. S’informa de la certificació de dos dels alumnes que van quedar pendents del darrer curs 
d’instructors per haver superat la nova avaluació. 

3. S’acorda demanar impressió del manual de SVA en castellà.  
4. S’informa que s’ha finalitzat la revisió de la Moodle del curs d’instructors de SVB-DEA en 

el que s’han introduir vídeos docents.  
5. Es comenten alguns aspectes positiu del nou Decret de Galícia del SVB-DEA.  
6. S’informa de la reunió a Viena del Director Day al que van assistir el Dr. Giraldo i el Dr. 

Carmona.  
7. S’informa del desplegament del SV en centre educatius. Acceptades Reus i Baix Camp, 

Bages i Vall d’Aran. Estan acordades les dates de reunions informatives en els diversos 
territoris.  

8. Es revisen les accions relacionades amb l’estudi del tecnocampus. 
 
Finalitza la reunió a les 19.O0h  


