Acords reunió CE 3/04/2018
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Giraldo, Carmona, Escalada, Martínez, Subirana

1. Temes secretaria, gestió.
- Document de cessió de dades. S’aprova el document-formulari que en compliment de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades personals han de complimentar els assistents als
cursos i activitats del CCR per a que les seves dades puguin ser introduïdes en les BD
del CCR-CERCP-ERC i que ha de ser guardat per l’entitat organitzadora del curs.
- Convenis.
Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut (AECS). Reunió amb a nova directiva de
l’AECS per proposar canvis en el conveni. Proposen externalitzar els cursos que
pretenien fer i s’acorda que el CCR proposarà instructors que vulguin participar en
aquets cursos per a estudiants de CS. S’acorda que la formació que com estudiants
venien fent en ocasions en centres educatius, no sigui en format cursos sinó com
tallers de sensibilització. S’acorda renovar el conveni amb aquetes propostes.
- ERC. Noves adquisicions de sets. Ateses algunes dificultats es proposa sol·licitar reunió
a Brussel·les per tancar temes de gestió de cursos un cop disposem de la plataforma
de gestió
- UIC. S’acorda la realització de cascada formativa en SVB-DEA al personal de l’HGC amb
el format mixt amb utilització del model de l’estudi pilot.
2. Nova web gestió.
Queda pendent efectuar les proves de la plataforma de gestió elaborada per Coneix.
S’urgeix per s’efectuïn abans de la reunió de Coordinadors territorials.
3. Coordinadors territorials. S’ha enviat la convocatòria de reunió de coordinació territorial
per al dimarts 24 d'abril a les 17.30h a la sala 2 de l’Acadèmia.
Ordre del dia
1. Comentaris a la memòria d'activitat 2017 (enviada el 8 de març). Informació del programa SV
en centres educatius per al curs 2018-2019
2. Nous models de cursos de SVB-DEA. Nova proposta de manteniment de la credencial
d'instructor
3. Informació sobre les relacions amb ERC i Grups de treball
4. Informació sobre les relacions amb el CERCP
5. Presentació de la nova web i nova plataforma de gestió de cursos i de la Moodle. Actualització
de les taxes
6. Desplegament de la informació rebuda (models de cursos i plataforma de gestió) per part dels
coordinadors territorials en la seva zona

Finalitza la reunió a les 19.00
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