ACTA REUNIÓ JUNTA PLENARIA 17 DE DESEMBRE DE 2019
Reunits els Drs. Xavier de Balanzó, Manel Cerdà, Jose Manuel Giraldo, Yolanda Díaz, Pere Subirana,
Abel Martínez I Josefina Galán.
Excusen la seva presencia els Drs. Xavier Escalada i Francesc Carmona,

Temes Tractats:
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR. Dra. Galán
1.1- Relació Coneix. Avui desconnecten la plataforma per reubicar-la i aprofitaran per
incorporar alguna actualització. Si es confirma, es procedirà a pagar part del que resta pendent.
Es penjarà a noticies de la web CCR.
1.2 Asamblea Consejo Español. Ademdum a l’acta anterior. Dr. Guiraldo.
El Dr. Frutos del Nogal te uns 500 instructors que, teòricament, s’han homologat, però que no
estan reconeguts i, per tant, no consten a l’ERC.
2.- PEDIATRIA. Dr. Martínez.
2.1- Informa que properament es realitzarà curs d’SVAP que serà re-acreditat per el ERC,
després de 2 anys de la primera acreditació amb l’aplicació dels punts de millora aconsellats.
2.2-Sol.licita que el Moodle estigui actualitzat, o es faci una copia del “patró CoSy” per tal de
tenir els cursos de l’ERC a la nostra plataforma, a la que s’incorporarà material propi .
3.- REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DE LES INSTITUCIONS. Drs.
Cerdà/Balanzó
Es presenten les noves incorporacions al Comitè Executiu, i s’explica com queda distribuïda la
nova representació, així com els motius del canvi. :
4.- REUNIÓ COORDINADORS TERRITORIALS. Dr. Cerdá
Queda convocada per el proper dia 11 de febrer a les 17 hores.
5.- AUDITORIES
Es proposa fer jornada de formació als coordinadors territorials per que les auditories es facin de
forma reglada i uniforme. Pendent de dissenyar check list, que inclogui el cronograma,
contingut i objectius, i les habilitats o punts mes rellevants a valorar.
Es demanarà al Dr. Carmona el check list de l’ERC, i cada secció l’adaptarà. El dia 28 de gener
s’ha de presentar l’esborrany a la Reunió de la Junta Plenària.
S’enviarà mail informatiu als Coordinador Territorial. El Dr. Martínez redactarà el text del mail,
que s’enviarà des de secretaria, signat per el Comitè Executiu.
6.- TUTORIES
De forma paral·lela a les auditories, es planteja definir les condicions que ha de tenir un tutor, i
els objectius que ha d’assolir el tutoritzat.

Es decideix que aquest tema requereix mes discussió i queda acordat que sigui tema únic a la
propera reunió prevista per el dia 14 de gener de 2020, a les 17h a la Acadèmia de Ciències
Mediques.

