Acords reunió Comitè directiu CCR del 10/01/2018
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Subirana, Martínez, Giraldo, Escalada
Excusa: Carmona
Temes tractats i acords.
1. Temes administratius.
- Nota informativa sobre el CoSy. Es revisa i envia
- Reimpressió de manuals. Es sol·licita impressió de 2000 manuals de SVA i 3000 de
SVI i demanar al CERCP 500 exemplars de cada model en castellà.
- Convenis amb empreses col·laboradores. Es signa conveni amb Protecció Civil de
Masquefa
2. Pàgina Web. S’aprova el pressupost per a l’elaboració de la pàgina web amb l’empresa
Produccions Planetàries.
3. Samarretes d’instructors. S’aprova el pressupost per a l’elaboració de 400 samarretes
per a instructors amb el logotip del CCR amb l’empresa Publicidad 2.8.
4. Programa SV en centres educatius. En les properes setmanes s’efectuaran les
formacions en el Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà i Alt Camp. S’ha posat en marxa
l’adquisició i lliurament de material docent per als CRP de Bages, Bergadà, Moianès, Baix
Maresme i els Pallars que van finalitzar la fase presencial de la formació.
5. Actualització de models de cursos de Suport vital.
S’acorda eliminar el curs de SVB ciutadans atès que l’ERC ja no te aquest model de curs.
S’informarà als instructors que poden seguir fent tasques de promoció i divulgació del
Suport Vital seguit el model docent, els continguts i materials del CCR-ERC sense que
suposi cap certificat tret que l’entitat través de la qual facin la xerrada el pugui lliurar.
Respecte els cursos de SVB-DEA quedaran així:
a) Curs de SVB-DEA. 6 h. Complint el DOGC 151/2012. Centrat en primers interventors.
Amb acreditació opcional de crèdits del CCFCPS
b) Curs SVB-DEA 4,5h per a ciutadania. Sense crèdits de CCFCPS
Cursos SVI i SVA. S’acorda que els cursos incloguin en la Moodle els manuals de SVA en
pdf tal com es feia en SVI. En relació al tema de manuals es deixarà opcional que es
puguin demanar manuals en paper amb l’abonament de la part corresponent i dels
costos d’enviament a partir de la posta en marxa de la nova plataforma. S’enviarà nota
informativa als instructors.
6. Coordinadors territorials. S’acorda reunió de coordinadors territorials per explicar el nou
model de cursos i la web. Data febrer-març quan es disposi de la nova plataforma.

