Resum reunions CE de 9 i 23 de febrer i 15 de març 2016
Acadèmia. Barcelona
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Subirana, Giraldo, Martínez, Escalada
Temes administratius i secretaria
Facturacions
Conveni Assegurprevenció d’Andorra
Temes tractats i acords
1. En la reunió del 23 de febrer 2016 s’aprova crear el guardó d’instructor d’honor
vs soci d’honor o de mèrit del CCR destinat a reconèixer la tasca realitzada en el
si del CCR en els aspectes d’impuls, organització, divulgació, promoció, etc., del
SV. La convocatòria es farà anualment a proposta del C executiu i serà lliurat en
l’acte de clausura del curs de l’Acadèmia. En aquesta primera edició s’aprova el
nomenament a:
Dr. Francisco J de Latorre Arteche cofundador del GT de SV de la que és
actualment la SOCMIC i membre de l’ERC per la seva tasca durant 35 anys.
Dr. Josep M. Pepió Vilaubí membre cofundador del CCR en representació de la
CAMFiC i al Dr. Manuel Chanovas Borras, membre cofundador del CCR en
representació del que actualment és la SOCMUE per l’impuls que van donar al
programa pilot d’inclusió en el currículum escolar del Suport Vital en centres
educatius.
Tots tres van ser membres de la gestora inicial del CCR.
2. Pòsters 2015 Dr. Giraldo presenta els pòsters ja traduïts. Incorporar al web.
Inici traduccions manuals
3. DEA a l’estació Metro Fira. S’analitzen els pros/contra ja que és en estació
sense personal. S’acorda trametre el document sobre els espais, considerant
equivalent via pública.
4. Cost de taxa per a alumnes repetidors de curs d’instructors SVB-DEA. 50 euros
5. Pediatria. Congrés de la SC Pediatria 7-8 de maig 2016. Accions del GT RCP de la
SCP. Proposta d’efectuar una acció formativo/divulgativa. Contactar amb el GT
SVBe de Terres de l’Ebre
6. Material docent. Ampliació del material amb 4 torsos junior i adquisició de
tablets-windows per poder connectar els maniquins i així evitar haver de portar
els ordinadors personals.
7. Coordinació territorial Bages. A proposta de JM Alcoverro nomenar a Isabel
Roig coordinadora territorial del Bages
8. Cal fer la traducció al castellà de la documentació dels cursos d’iSVB-DEA (GT)
9. Homologació/reacreditació dels instructors de SVA del CCR, concreció de dates
per a després del genèric. Maig 2016
10. Curs Genèric d’instructors al Tecnocampus els dies 16-17 d’abril
11. Curs d’instructor. S’ha demanat per part d’ASEPEYO un curs d’instructors en
castellà per a les necessitats dels seus centres al territori espanyol.
12. Creu Roja. Cal tractar dels aspectes relacionats amb la informació rebuda que
no s’entren els alumnes a la web sota l’excusa de la Llei de PD.
13. Manuals: sol·licitats manuals de SVB-DEA 2000 en català i 1000 en castellà

En aquests dos mesos s’ha portat a terme també
• SV en centres educatius. L’Àngels Soto ha exposat la estructura, organització,
continguts de la Moodle, etc.
• Homologacions d’instructors de 19 i 20 de gener, 11, 16 i 17 29 de febrer i la
dels professors d’institut els 8 i 9 de març
• Curs d’instructors. Ensenyament: Els cursos d’instructors de Figueres (generfebrer). A. Soto/X. Balanzó amb E. Vila, X. Escalada R. Batalla, M. Vicente, J.
Olivet, R Marco, etc.
• Curs d’iSVB-DEA St Pau. X Balanzó
• Reunió amb la Federació Catalana de Futbol de cara a desplegament de DEA
• Reunió amb Diputació de Barcelona per valorar aportació per a les escoles
• Revisió amb DipSalut de Girona també sobre el tema escoles
• Reunions CERCP. Dr Cerdà

