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Acta	reunió	CE	7	de	febrer	2017.	Acadèmia.	Barcelona	
Assisteixen:	Cerdà,	Balanzó,	Carmona	
Excusen:	Giraldo,	Escalada,	Subirana	Martínez	
	
Temes	tractats	i	acords.	
	
1. Empreses	col·laboradores.		

- Es	 signa	 convenis	 amb	 	 DEA	 Formacio	 OAT.	 Instructor-director	 Òscar	 Aldoma	 zona	
Cervera		

- Es	 comenta	 que	 en	 la	 reunió	 a	 fer	 al	 mes	 de	 maig	 es	 demanarà	 a	 les	 entitats	 i	
empreses	que	ens	aportin	un	resum	de	la	seva	activitat.	

- Es	comenta	també	que	en	relació	als	manuals	deixats	en	dipòsit,	de	cara	a	la	nova	web	
aquests	 manuals	 s’assignin	 en	 dipòsit	 a	 les	 entitats	 i	 així	 evitar	 que	 cada	 director	
acumuli	manuals	o	que	es	perdin	quan	aquets	deixen	de	fer	activitat.	

- Es	 comenta	 que	 mentre,	 als	 directors	 que	 sol·licitin	 manuals	 se’ls	 farà	 signar	 un	
document	de	 responsabilitat	de	 retorn	de	material	en	cas	de	que	deixin	de	 treballar	
per	una	entitat	o	en	el	seu	cas	abonament	de	les	despeses.	

- Es	revisen	les	entitats	que	seran	baixa	de	la	web	per	manca	d’activitat	o	re-assignar-les	
en	altre	apartat	aquelles	que	el	conveni	no	està	relacionat	amb	activitat.	

- Plantejar	la	divulgació	d’un	rànquing	de	les	10	primeres	entitats	en	activitat	
	

2. Curs	 instructors	 dia	 28	 febrer	 2017.	 Es	 comenta	 la	 dinàmica	 amb	 les	 modificacions	
incorporades	 consistents	 en	 realitzar	 una	 fase	 prèvia	 repassant	 les	 habilitats	 per	
homogeneïtzar	 l’aprenentatge	 i	 així	 evitar	 la	 reiteració	 de	 correccions.	 Un	 cop	més	 es	
detecta	 la	 diversitat	 de	 formacions	 i	 els	 dèficits.	 Dels	 28	 alumnes	 en	 dos	 casos	 no	 es	
consideren	 preparats	 per	 poder	 ser	 candidats	 a	 instructors	 i	 en	 dos	 casos	 hauran	 de	
realitzar	una	nova	avaluació.	Es	comenta	la	disconformitat	expressada	per	un	alumne	i	les	
respostes	que	se	li	han	donat.	
	

3. Manuals.	Es	fa	un	repàs	de	la	situació.	El	dia	15	de	març	està	presta	la	rebuda	la	comanda	
dels	diversos	manuals.	Es	comenten	els	costos	que	s’han	de	negociar	amb	l’ERC	i	amb	el	
CERP.	

	
4. Acreditacions.	En	curs	la	de	SVI	i	SVA	pendent	de	resposta.	S’han	de	demanar	les	de	SVIp	

i	reciclatges	pediàtrics,	però	es	cara	no	es	disposa	del	model	definitiu.	
Es	 fixa	 el	 31	 de	 maig	 de	 2017	 per	 a	 que	 els	 instructors	 realitzin	 els	 cursos	 per	 poder	
mantenir	la	credencial	d’enguany.		

	
5. Estudi	sobre	validesa	de	cursos	SVB-DEA	no	presencials.	S’ajorna	la	realització	de	l’estudi	

al	 mes	 de	 maig	 (5,	 6	 i	 12).	 El	 numero	 de	 participants	 serà	 de	 150	 i	 entre	 els/les	
instructors/es	participaran	els	del	Tecnocampus.		

	
6. Homologacions	 dels	 instructores	 de	 SVA	 i	 curs	 genèric	 d’instructors	 .	Queden	 dues	 a	

realitzar	en	les	properes	setmanes.		Ja	estan	tancades	les	dates	de	les	darreres	sessions.		
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Es	proposa	data	als	propers	cursos	genèric	d’instructors:	dies	19	i	20	de	maig	i	16	i	17	de	
juny	 (a	 confirmar).	 En	 la	 propera	 reunió	 revisar	 els	 candidats	 de	 la	 llista	 d’espera	 per	
distribuir	segons	urgència	i	territori.	Es	calcula	que	calen	entre	8	i	10	cursos	per	finalitzar	
la	llista	d’espera	de	candidats.	
	

7. Informació	sobre	el	centre	de	simulació	Reus.	Al	matí	del	7	de	març	s’ha	fet	una	reunió	
amb	els	responsables	del	Centre	de	Formació	i	Innovació	en	Simulació	Josep	M	Martínez	
Carretero	de	Reus	adscrit	a	la	Universitat	Rovira	i	Virgili.	Assisteixen	el	Degà	de	la	Facultat	
Dr.	 Antoni	 Castro	 y	 col·laborador	 i	 la	 Dra.	 Imma	 Vallverdú	 cap	 del	 Servei	 de	Medicina	
intensiva	 i	delegada	 territorial	del	CCR.	Se’ns	 informa	de	 les	possibilitats	del	 centre	 i	es	
plantegen	possibilitats	de	 col·laboració	 tant	pel	 que	 fa	 a	 la	 formació	en	 Suport	 vital	 en	
estudis	 de	 validació	 o	 en	 l’adequació	 de	 la	 formació	 de	 primers	 interventors	 dins	 del	
desplegament	del	programa	municipal	de	DEA,	com	en	el	desplegament	del	programa	de	
SV	en	centres	educatius	del	Baix	Camp,	zona	que	es	candidata	a	incorporar-se	en	el	curs	
acadèmic	2017-2018,	valorant-se	la	possibilitat	de	contribuir	amb	dotació	de	material	per	
a	les	escoles.	

	
Finalitza	la	reunió	a	les	18.30h		


