ACTA REUNIÓ EXTRAORDINARIA JUNTA 26 GENER DE 2021
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez, Jose Maria Giraldo, Xavier Escalada,
Yolanda Díaz i Josefina Galán.
La reunió es fa Telemàtica.

TEMA UNIC TRACTAT:
DECISIÓ DEL CCR SOBRE LA MIGRACIÓ DELS CURSOS DE SUPORT VITAL A LA PLATAFORMA
COSY DE L’ERC.
1.- Premisses prèvies






Es farà servir Coneix per crear els cursos i per la gestió dels mateixos.
La plataforma CoSy nomes substituiria la plataforma Moodle
Material extra. Es podrà incloure el material específic del CCR als cursos CoSy, com a
mat3erial optatiu, sempre que el Chairman doni el vis-i-plau, tres comprovar que no hi
ha cap contingut que contravingui les recomanacions de l’ERC, en quant a qualitat i
contingut.
Aquest punt està recollit i signat en document de reunió prèvia amb l’ERC.
Es planteja la possibilitat de que la migració sigui de tots els cursos del CCR que
tinguin el corresponent curs a CoSy.

2.- Resum DAFO
Debilitats
 Deixar aula CCR,a la que ja estem acostumats.
 Explicar la nova plataforma a tots els directors/instructors
 Mantenir les dues plataformes: CoSy per els cursos ERC i AulaCCR per els cursos
propis. Aixó comporta duplicar, i en el cas de pediatria triplicar les plataformes.
 Certificats sense crèdits formació continuada. Es podria solucionar fent un duplicat del
curs a la plataforma moodle, per que els revisors la puguin valorar.
 Cost econòmic d’adaptar les dos plataformes.
Amenaces
 Menys independència a l’hora de decidir els continguts dels cursos, que passarà
necessàriament per l’aprovació de l’ERC.
 Pèrdua d’identitat pròpia.
 Pèrdua de comunicació directa entre l’instructor i l’alumne.
 Dificultat de obtenir les dades relacionades amb el curs (temps de connexió,
qualificacions, etc.) requerides per la Fundae i la Acreditació de Formació Continuada.
Es planteja la possibilitat de fer una entrada al curs CoSy als revisors de la Fundae.
 Els nostres cursos quedaríem “diluïts” al CERCP. Actualment no queden
comptabilitzats.
Fortaleses
 Millor qualitat de la plataforma i del curs.
 Actualitzacions menys costoses. Nomes caldrà fer la traducció dels continguts.
 Simplificació de l’emissió dels certificats europeus.
 Evitar duplicitat dels mail enviats als alumnes. Millora la comunicació amb els
alumnes.
 Resolució de problemes de forma autònoma
 El manual, que resideix a cada curs, l’alumne s’ho pot descarregar directament. No hi
ha en aquest moment altre manera d’obtenir-los.

Oportunitats
 Es visualitzarà molt mes la tasca de formació que fa el CCR davant l’ERC.
 Mes pes institucional davant l’ERC.
 Material generat per el CCR podria ser adoptat per l’ERC i generalitzar-se a la resta
d’Europa.
 Integració a Europa.
3.- Votació.
El Dr. Xavier Escalada, excusa la seva absència i delega el seu vot al Dr. Giraldo. Es decideix
que el vot no es pot delegar, i queda sense efecte.
Dr. Subirana: SI, però amb un seguit de requisits de connectivitat entre les plataformes, per a
les dades de gestió
Dr. Carmona: SI, invertint en el treball entre coneix i CoSy, donat que totes les dades de CoSy
es poden descarregar.
Dr. Martínez: SI, condicional a tenir resolt la gestió de dades, i amb la possibilitat de poder
afegir el material específic de pediatria als cursos en català i castellà
Dra. Díaz: SI, si es donen les condicions de gestió de dades.
Dr. Giraldo: NO, fins que no es donin les condicions de connectivitat de dades.
Dra. Galán: SI, quan es donin les condicions de connectivitat entre les plataformes, per a la
gestió de dades.

4.- Requeriments




El Dr. Martínez definirà les dades requerides per les acreditacions de formació
continuada
El Dr. Giraldo definirà les dades requerides per la Fundació Fundae
La Dra. Galán demanarà a secretaria del CCR les dades que necessiten per a la gestió
dels cursos.

Propera reunió:
Dimarts 2 de febrer de 2021 a les 18:30h.
Es farà telemàtica.

