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Acta	  Reunió	  CE	  17	  de	  desembre	  2013	  
Acadèmia.	  Barcelona	  
Assisteixen:	  Cerdà,	  Balanzó,	  Subirana	  Carmona,	  Escalada	  
Excusen:	  Giraldo,	  Martínez	  	  
	  
Temes	  administratius	  i	  secretaria	  	  

a) Es	  repasen	  correus	  
b) De	  la	  Jornada	  de	  convalidació.	  Alguns	  no	  entenen	  que	  cal	  fer	  tutories	  quan	  ja	  

les	  tenien	  fetes.	  S’enviarà	  una	  	  nota	  aclarint	  que	  ates	  el	  resultat	  de	  l’exercici	  
teòric	  i	  pràctic	  es	  considera	  imprescindible	  garantir	  la	  RCP	  de	  gran	  qualitat.	  

c) Pel	  que	  fa	  a	  les	  persones	  que	  no	  van	  assolir	  la	  convalidació	  se’ls	  citarà	  en	  data	  
per	  procedir	  a	  una	  nova	  prova.	  

d) Incloure	  l’enllaç	  del	  CERCP	  en	  la	  web	  CCR	  
e) Demanada	  l’acreditació	  de	  SVA	  pediàtric	  
f) Confirmada	  la	  validesa	  del	  certificat	  d’instructors	  per	  realitzar	  cursos	  a	  

València.	  
	  
Entrevistes	  
• FEPE.	  Pedro	  Fernández.	  Per	  aclarir	  que	  cal	  que	  programi	  els	  cursos	  de	  manera	  

ordenada	  i	  que	  no	  pot	  suspendre´ls	  el	  dia	  abans.	  Així	  mateix	  que	  cal	  que	  en	  els	  
cursos	  hi	  ha	  d’haver	  un	  mínim	  d’alumnes	  per	  permetre	  el	  feed-‐back.	  Fa	  un	  any	  
aprox.	  del	  conveni	  i	  han	  assolit	  el	  n	  de	  cursos.	  Acordem	  que	  en	  el	  decurs	  de	  2014	  
disposaran	  de	  maniquí	  amb	  caixa	  i	  registre	  de	  senyals.	  

• UMED.	  Òscar	  Aldomà.	  Se	  li	  comenta	  l’auditoria	  del	  curs	  de	  juliol	  i	  la	  necessitat	  de	  
corregir-‐ne	  els	  dèficits.	  	  	  

	  
Temes	  tractats	  
1. Auditories	  CCR.	  S’han	  efectuat	  sis	  auditories:	  un	  de	  SVA	  i	  cinc	  de	  SVB-‐DEA.	  Atesos	  

els	  resultats	  i	  a	  la	  vista	  de	  la	  propera	  auditoria	  ERC	  es	  considera	  imprescindible	  
prosseguir	  de	  manera	  intensiva	  les	  properes	  setmanes	  ja	  que	  es	  constaten	  
notables	  dèficits	  i	  maneres	  no	  reglades	  d’efectuar	  els	  cursos.	  La	  informació	  
resultant	  serà	  motiu	  de	  presentació	  en	  reunió	  de	  Coordinadors	  territorials	  i	  als	  
instructors.	  Entenem	  que	  els	  dèficits	  menors	  es	  comuniquen	  directament	  de	  
manera	  verbal	  i	  per	  correu	  al	  director	  i	  instructor.	  En	  cas	  de	  dèficits	  importants	  es	  
citarà	  al	  director	  del	  curs	  a	  reunió.	  S’ha	  millorat	  el	  full	  d’auditoria	  en	  format	  pdf	  
que	  permet	  senyalar	  les	  caselles	  dels	  ítems	  i	  fer	  comentaris.	  	  
	  

2. Auditoria	  ERC.	  S’efectuarà	  provablement	  dins	  de	  la	  primera	  quinzena	  de	  febrer.	  Es	  
planteja	  que	  un	  dels	  cursos	  de	  SVA	  sigui	  fet	  amb	  Moodle.	  

	  
3. Reunió	  de	  coordinadors	  territorials	  	  amb	  data	  de	  25	  de	  març	  2014,	  prèvia	  a	  la	  

Jornada	  anual	  del	  CCR.	  Presentació	  de	  l’informe	  de	  les	  auditories,	  de	  l’informe	  dels	  
cursos	  de	  SVI,	  presentació	  del	  model	  de	  curs	  genèric	  d’instructors	  i	  revisió	  del	  curs	  
d’instructors	  de	  SVB-‐DEA.	  
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4. Jornada	  anual	  del	  CCR.	  Es	  planteja	  una	  jornada	  anual	  d’instructors	  per	  a	  
presentació	  de	  novetats,	  resultats	  de	  beques	  i	  premis,	  treballs	  científics,	  activitats,	  
etc.	  Per	  a	  la	  primera	  edició	  es	  planteja	  –atès	  els	  primeres	  resultats	  de	  les	  
auditories-‐	  	  centrar-‐la	  en	  com	  millorar	  els	  aspectes	  docents	  dels	  cursos	  i	  la	  
necessitat	  de	  efectuar-‐los	  d’acord	  amb	  els	  paràmetres	  i	  propostes	  de	  l’ERC.	  Data	  
última	  setmana	  d’abril.	  A	  decidir	  si	  es	  fa	  matinal	  o	  de	  tarda.	  S’orientarà	  com	  a	  
macro	  Jornada	  és	  a	  dir	  amb	  participació	  de	  +/-‐300	  instructors	  i	  a	  considerar	  	  una	  
part	  comuna	  i	  una	  part	  especifica	  per	  a	  SVB-‐DEA	  i	  altres	  per	  diversos	  tipus	  de	  curs.	  
	  

5. Desplegament	  de	  l’ensenyament	  a	  les	  escoles.	  	  El	  proper	  21	  de	  gener	  es	  farà	  una	  
reunió	  a	  Tortosa	  per	  tractar	  amb	  el	  grup	  de	  mestres	  com	  procedir	  a	  la	  formació	  de	  
formadors	  de	  la	  part	  pedagògica	  que	  pertany	  als	  mestres.	  S’elaborarà	  un	  
document	  per	  a	  poder	  distribuir-‐ho	  entre	  les	  escoles	  que	  vulguin	  informació	  en	  el	  
que	  es	  pugui	  incorporar	  la	  part	  dels	  mestres.	  A	  partir	  d’aquí	  	  
a) citar	  a	  les	  escoles	  candidates	  a	  incorporar	  la	  formació	  de	  SV	  en	  el	  currículum	  

escolar.	  
b) Sol·∙licitar	  entrevista	  amb	  la	  Consellera	  d’Ensenyament	  
Respecte	  de	  la	  recollida	  de	  signatures	  de	  la	  Jornada:	  el	  n	  de	  signatures	  de	  Creu	  
Roja	  (2996	  signatures:1052	  on-‐line	  i	  la	  resta	  amb	  paper).	  Pendent	  de	  les	  que	  
han	  enviat	  a	  secretaria.	  Però	  en	  conjunt	  no	  permet	  usar-‐les	  per	  l’acompanyament	  
de	  l’entrevista	  amb	  la	  Consellera.	  	  
	  

6. Curs	  genèric	  d’instructor.	  	  El	  Dr.	  Carmona	  explica	  els	  continguts	  i	  metodologia	  del	  
curs	  genèric	  en	  el	  que	  ell	  ha	  participat	  ja	  com	  observador.	  El	  curs	  dura	  dos	  dies	  
amb	  un	  total	  de	  16	  hores	  (exclosos	  descansos).	  	  No	  hi	  ha	  moltes	  diferències	  
respecte	  el	  que	  s’està	  fent	  des	  del	  punt	  de	  vista	  del	  contingut	  però	  si	  des	  de	  la	  
manera	  de	  fer	  els	  tallers.	  Per	  a	  cada	  taller	  les	  simulacions	  es	  fan	  amb	  la	  presència	  
de	  un	  mínim	  de	  tres	  instructors.	  La	  primera	  demo	  la	  fan	  2-‐3	  instructors	  entre	  ells	  i	  
posteriorment	  l’alumne	  fa	  d’instructor	  i	  els	  instructors	  d’alumnes	  per	  tal	  d’afavorir	  
la	  correcció	  	  i	  la	  conducció	  del	  cas	  per	  part	  de	  l’alumne.	  	  
Es	  distribuirà	  el	  material	  per	  a	  la	  seva	  traducció.	  QUEDA	  PENDENT	  DE	  CONCRETAR.	  
Com	  sigui	  que	  el	  Dr	  Carmona	  encara	  ha	  d’assistir	  a	  un	  altre	  curs	  perfilarem	  la	  part	  
final	  del	  curs	  que	  no	  va	  poder	  assistir	  la	  darrera	  vegada.	  	  
El	  termini	  seria	  la	  reunió	  dels	  coordinadors	  territorials	  
El	  primer	  curs	  d’instructors	  del	  genèric	  es	  farà	  amb	  presència	  de	  representant	  de	  
ERC.	  El	  Dr.	  Cerdà	  proposa	  que	  en	  aquest	  curs	  s’incorporessin	  com	  instructors	  el	  Dr.	  
Pedro	  Domínguez	  i	  a	  Nuñez	  de	  País	  Basc	  com	  instructors	  que	  ja	  són	  de	  l’ERC.	  
	  

Temes	  pendents:	  	  
• Sol·∙licitar	  entrevista	  amb	  President	  Col·∙legi	  Oficial	  de	  Farmacèutics.	  
• Fer	  una	  anàlisi	  de	  les	  empreses	  i	  entitats	  amb	  conveni	  per	  veure	  el	  n	  de	  cursos	  

efectuats	  des	  que	  disposem	  de	  la	  nova	  web.	  
• Organitzar	  les	  fotografies	  de	  la	  Jornada	  del	  16	  d’octubre	  

Propera	  reunió:	  14	  de	  gener	  2014	  
Desitgem	  a	  tots	  bon	  Nadal	  i	  bon	  any.	  
Finalitza	  la	  reunió	  a	  les	  20.00h	  


