Acords reunió Comitè Directiu 20/03/2018
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Subirana, Escalada, Carmona
Excusa: Martínez, Giraldo
Temes tractats i acords.
1. Temes secretaria, gestió.
- Samarreta amb logo CCR. S’acorda que es lliuraran als instructors un cop hagin fet les
pràctiques tutoritzades rebin les credencials com instructor. No es faran enviaments.
S’hauran de recollir a secretaria. Hi ha estoc per a que la resta d’instructors que en
vulguin en disposi. El cost inclourà l’IVA.
- Credencial d’instructor. En espera de la reunió del grup de treball de formació de l’ERC
del mes de maig on es tractarà el tema de les recertificacions, s’acorda que per al
manteniment de credencial d’instructor a més de dos cursos cada dos anys, en el cas
de SVB-DEA es podrà mantenir realitzant 4 cursos de recertificacions en dos anys.
- Durada del curs de SVB-DEA. A més del curs estàndard amb normativa 151/2012 per a
primers interventors de durada 6 hores, amb la posada en marxa de la nova web els
cursos curts seran de 4 hores, sense crèdits de formació continuada i sense constar la
llegenda que obliga el DOCG (nova web).
- Idioma certificats. La opció idioma castellà o català dels certificats serà indistinta
podent-se imprimir en qualsevol dels dos sense haver de seleccionar cap casella (nova
web).
- Cursos de SV per a altres comunitats autònomes. S’han repassat els 18 decrets per tal
de que els certificats de cursos que puguin fer-se en altres comunitats incloguin la
respectiva llegenda habilitant-se als directors que ho sol·licitin (nova web).
2. Programa SV en centres educatius.
1.2. Entrevista amb Dipsalut. Acord amb Dipsalut en mantenir el suport al programa
de SVe i el compromís en la cessió de material docent al CCR per a la seva
distribució a les noves incorporacions.
1.3. Entrevista amb Departament d’Ensenyament. Amb data 20 de març ha tingut
lloc la reunió amb els responsables del programa per part del Departament on
s’ha avaluat les dades del 2017 dels nous territoris incorporats i dels sis territoris
que han repetit formació. S’aprova proposar la programació del proper curs
acadèmic que incloguin 11 nous territoris segons CRP.
- Lleida: Urgell, Pla d’Urgell i Garrigues
- Tarragona: Baix Penedès
- Barcelona: Alt Penedès, Garraf i Vallès Occidental
- Girona: Cerdanya, Garrotxa Gironès i Selva II (marítima)
3. Nova web.
S’aprova el disseny de la nova web que permetrà una visualització no solament més
al dia en el formar i disseny sinó en el maneig de les diverses pestanyes. Incorporarà
una part dels documents en castellà. S’aprova el disseny per unanimitat.
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