
ACTA REUNIÓ JUNTA 2 FEBRER DE 2021 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Yolanda Díaz, Abel Martínez, Jose Manuel Guiraldo, 

Xavier Escalada, Josefina Galán, i la secretaria del CCR Rosa M. Riba. 

La reunió es fa Telemàtica. 

 
 
TEMES TRACTATS 
 
1.- Reglament CCR.  

 

A petició pròpia, el Dr. Cerdà assistirà a la propera reunió, i ens presentarà el document, amb les 

correccions fetes respecte de l’original del 2003. 

  

 

2.-  Requeriments de connexió entre Coneix-CoSy 

 

2.1 Fundae 

 Interacció alumne-professor i professor-alumne (Chat i foro) 

 Accés 24 hores x 7 dies setmana 

 Temps de connexió 

 Temps de Clic, o temps d’activitat durant la connexió 

 Control aprenentatge. No nomes test final 

 Full d’avaluació, amb un qüestionari final a on es contemplin les dades del on-line 

 Accés a la Fundae per que puguin valorar i avaluar el tipus de curs. 

 Possibilitat de contactar amb el director 

 

2.2 Crèdits formació continuada 

 El Dr. Martínez ens enviarà els requisits via mail. 

 S’han d’inserir els logos de CCR, Acadèmia de Ciències  Mèdiques i CERCP 

 Es proposa fer copia del curs al Moodle, perquè puguin comprovar el format del curs. 

 

Proposta: Que al obrir el curs, el director pugui escollir un curs “tipus Fundae”, i que 

automàticament es creí la figura d’un “Instructor Save” que pugui fer seguiment del curs. 

 

 

3.- Objectius 2021  

 

3.1.- El grup de treball de bàsica proposa  que els tallers d’habilitats que han desaparegut del 

curs presencial, es facin en format virtual. 

3.2.- Traducció de guies i cursos.  

Des del CERCP, a traves de la Dra. Magdalena Canals,  ens demanen ajuda per traduir guies i 

material de la plataforma CoSy. 

 Proposem  traduir nomes el resum executiu de les guies. Mai s’ha traduït complert. 

 De la plataforma CoSy s’han de traduir els cursos i el material docent (diapositives, 

manual instructor, course roules, etc. ). El Dr. Carmona traduirà els cursos d’SVA i 

SVI. Falta definir qui traduirà la resta. 

 Falta definir qui traduirà el material al castellà. 

 La Secció Catalana de Pediatria traduirà el material CoSy de pediatria. El Dr. Guiraldo 

preguntarà al president del CERCP, Dr. Frutos, si ells traduiran guies i material al 

castellà, o ho fem tot des del CCR. 

 

 

 

 



4.- SVescoles. 

 

El Dr. Subirana reunirà el grup d’SVe per copsar la situació actual, i esbrinar necessitats. 

Convocats Sra. Angels Soto, Sra. Emma Vila, Dr. Balanço, Dr. Escalada i Dr. Subirana. La 

reunió es farà telemàtica. 

 

S’accepta fer efectiu el pagament d’una factura, per import de 450€, de gener de 2020. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 16 de febrer de 2021 a les 19h. 

Es farà telemàtica. 


