
ACTA REUNIÓ COMITÈ DE DIRECCIÓ 11 DE GENER DE 2022 
 
Reunits presencialment els Drs. Pere Subirana, Francesc Carmona, Abel Martínez,  Yolanda 
Díaz, Xavier Escalada i Josefina Galán; i telemàticament el Dr. J.M. Giraldo 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 

 

2.- Webinar sobre migració a CoSy. 

 

Es farà el dia 1 de febrer a les 18:30h, fins a les 20h. 

Prèviament, des de secretaria,  s’enviarà e-mail a tots els instructors del CCR, informant de la 

migració dels cursos del CCR a CoSy, amb el link dels vídeos explicatius, que hauran d’estar 

penjats a la web abans del dia 1 de febrer perquè tots els directors/Instructors tinguin temps de 

consultar-ho. 

- Títol del Webinar: “Migració de l’aula virtual del CCR a plataforma CoSy de 

l’ERC” 

- Ponents: 

  Dr. Subirana. Introducció i justificació 

  Dra. Díaz. Visió de l’alumne 

  Dres. Martínez i Galán. Visió del director. 

 

 

3.- Grups de Treball 

 

- Es proposa fer reunió de tots els grups de treball el dia 25 de gener, previ a la reunió del 

comitè de direcció. 

 Ordre del dia: 

  Explicar les normes actuals aprovades pel comitè de direcció 

  Renovació dels representants dels grups 

 

- Es farà una convocatòria per escollir als components dels grups de treball, que serà 

oberta a tots els instructors del CCR. El comitè de direcció escollirà al representant de 

cada grup, i aquest escollirà a la resta de l’equip d’entre els mes representatius dels que 

es presentin. 

 

- Els grups d’SVI i SVA es fusionaran en un sol grup. La resta de grups seran SVAT, 

SVI-tes i SVB. 

 

- El comitè de direcció del CCR proposa que, en pediatria, els grups de treball siguin 

oberts per donar entrada a altres especialitats que també tracten a nens. 

 

 

Propera reunió: 

Dimarts 25 de gener de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

 

 

 


