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RESUM DE LES ACTIVITATS DUTES A TERME PEL CCR 2015 

  

 

De manera especial volem destacar en aquest període:  

- Els aspectes derivats de la publicació de les noves recomanacions 2015: 

 Traducció del resumen executiu   

 Publicació a la web del CCR 

 Traducció dels pòsters de l’ERC 

 Realització de la re-certificació els instructors de SVB-DEA del CCR d’acord amb les noves 

guies amb prop d’un miler de participants en sessions de 5 hores en grups de vuit 

 Participació en la Jornada del ERC dels “Tops directors” europeus del curs de SVB-DEA 

 Realització de un vídeo sobre la metodologia docent “Mètode de les 4 etapes” 

 

- Homologació amb l’ERC. Una vegada reconeguts els cursos de SVB-DEA, SVI i SVA com cursos 

iguals que els de l’ERC, amb els canvis efectuats a les recomanacions 2015 i la nova estructura 

dels cursos, s’ha procedit a la Homologació del Instructors de SVB-DEA com a instructors del ERC. 

Queda pendent, per als propers mesos, la realització de l’Homologació del de SVA. Queda 

pendent també el de SV Pediàtric i Neonatal, previst per enguany. 

 

- Medical Educator. S’ha assolit que un dels instructors del CCR sigui Medical Educator.  

 

- Jornada Europea de Conscienciació de l’Aturada Cardíaca anual del 16 d’octubre. Es van realitzar 

unes 150 actuacions en el territori 

- Relacions amb el CERCP. Moltes reunions a l’entorn del procés d’homologació amb l’ERC amb les 

dificultats que suposa la variabilitat d’entitats que formen el Consejo. Dos dels membres del C 

directiu són els responsables del GT del CERCP i 

 

- Formació i docència  

 

- Activitat docent.  

o L’augment exponencial del volum d’activitat no sols en els aspectes formatius, sinó 

també institucionals i científics (Annex). 

o La realització junt amb la Empresa Pública d’Emergències d’Andalusia del curs de SVI  

per a Tècnics. 

o La ampliació  de l’aula virtual pròpia del CCR, al curs d’SVA, als cursos d’instructors i a 

la Formació dels docents del Programa de Suport Vital a l’Escola. 
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- Programa Suport vital en centres educatius. El treball efectuat a nivell de la Conselleria 

d’Ensenyament per al desplegament de la formació dels SV en centres educatius, que ha 

culminat amb: 

 La signatura d’un Conveni  

 El desplegament a les escoles de les comarques de: Osona i Alt Empordà a més de la 

continuïtat en Terres de l’Ebre, ciutat de Tarragona i centres concertats. A maig de 2016 són 

prop de 210 les escoles que han incorporat el programa amb 85000 alumnes participants. 

 El finançament per part del CCR, dels costos derivats de la formació dels docents i del   

material necessari per a les escoles  

 Aspectes formatius per a tècnics formatius d’activitats esportives  

 

 

- Relacions amb l’administració autonòmica. S’ha mantingut reunions que han conduit a la 

realització de projectes relacionats amb el SV amb els departaments de: 

 Salut, que malauradament no ha tingut el recorregut que inicialment s’havia acordat. 

 Interior, amb la publicació del nou Decret d’autoprotecció 30/2015 i la formació del personal 

de l’ISPC amb les vessants de bombers, Mossos i Protecció civil a través d’un programa Pilot 

que inclou una fase no presencial en la formació en SVB-Dea com a primers interventors. 

Aquests pla inclou la realització del material docent necessari, manual e-learning, vídeo 

demostratiu, etc. Es realitzarà un estudi per a la validació d’aquest pla pilot. Fins ara hem 

tingut dificultats per problemes pressupostaris en la convocatòria de nous mossos i bombers 

de la Generalitat.  

 

- Relacions amb l’administració local.  

 L’establiment d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, per a implementar un programa 

de formació en autoprotecció que ha incorporat la formació en SVB-DEA i primers auxilis, per 

a ciutadans de municipis de menys de 50.000 habitants que han realitzat un programa per a 

la instal·lació de DEA’s al seu municipi.  

 Relació amb la Diputació de Girona a través del DipSalut pel tema del SV escoles 

 

- Xarxa d’entitats col·laboradores. Continuïtat en l’establiment d’acords i/o convenis de 

col·laboració amb entitats de tots tipus: empresarials, universitàries, col·legis professionals, etc. 

Volem destacar: 

 La realitzada amb la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, amb la que vàrem realitzar 

un vídeo dedicat a l’actuació a realitzar davant la sospita de una Aturada Cardíaca en un 

camp de futbol  
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 Amb TMB, i que també a donat lloc a la realització de un vídeo d’actuació davant una AC, per 

al seu personal 

 Amb l’Escola Massana en el que els alumnes de disseny han participat en un curs de SVB i 

han elaborat el disseny de pòsters 

 

- Premis i beques. L’atorgament de beques i premis aprovats en la darrera reunió del Consell. 

Proposta de creació de guardó d’Instructor d’Honor 

 

- Congrés de l’ERC Praga. Participació membres del CCR en tres grups de treball europeus en 

representació del CERCP. 

 

- Documents de posicionament.  

 Document de pressa de posició sobre la denominació d’espais cardioprotegits. 

 

 

 

 

Dr. Manel Cerdà Vila 

President CCR 

 

 



Tipus curs
Total cursos 

2015

Total alum 

aptes

Total alum 

no aptes

Total 

alumnes 
SVB 41 425 0 425

R-SVB 40 225 27 252

SVB+DEA 1.697 16.033 287 16.320

R-SVB+DEA 894 7.205 180 7.385

SVB+DEA-ISPC 5 36 0 36

SVI 125 1.526 132 1.658

R-SVI 11 86 0 86

SVA 64 841 70 911

R-SVA 5 44 0 44

SVAT 23 362 27 389

SVIP 26 375 18 393

SVAP 15 204 4 208

R-SVAP 0 0 0 0

TOTAL CURSOS 2.946 28.107

Tipus curs
Total cursos 

2015

Total alum 

aptes

Total alum 

no aptes

Total 

alumnes 
iDEA 5 73 1 74

iSVI 0 0 0 0

iSVA 0 0 0 0

Convalidació 1 15 0 15

TOTAL CURSOS 6 89

Tipus curs
Total cursos 

2015

Total alum 

aptes

Total alum 

no aptes

Total 

alumnes 
iSVB+DEAe 0 0 0 0

iSVBe 3 161 21 182

TOTAL CURSOS 3 182

SVBe 2 40 0 40

SVB+DEAe 2 22 0 22

TOTAL CURSOS 4 62

Tipus curs
Total cursos 

2015

Total alum 

aptes

Total alum 

no aptes

Total 

alumnes 
C-SVB 171 2.183 21 2.204

Prot+SVB-Diba 107 1.711 0 1.711

TOTAL CURSOS 278 3.915

TOTAL 

CURSOS 2015
3.237 32.355

TOTAL ALUMNES

TOTAL ALUMNES

TOTAL ALUMNES 

2015

Formació Cursos Instructors i Convalidacions

Formació Cursos Provider

Formació Centres Educatius

Formació Altres Cursos de SVB Especials

TOTAL ALUMNES

TOTAL ALUMNES

TOTAL ALUMNES




