Acta reunió CE 3 maig 2016. Acadèmia. Barcelona
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Giraldo, Escalada, Carmona
Excusen: Martínez i Subirana
Temes tractats i acords.
1. Memòria activitats 2015. Es comenta el resum de la memòria d’activitats
presentada als membres del Consell i la rellevància d’haver superat la xifra de
32.ooo persones formades i reciclades sense comptar tot el programa de SV de
centres educatius ni tots els instructors que han fet la homologació. S’acorda
enviar-la als coordinadors territorials i responsables de grups de treball i
posteriorment publicar-la a la part privada de la web amb l’agraïment a tots els
instructors per la tasca feta.
2. Presentació de diapositives curs SVB-DEA 2015. S’acorda reduir el número de
diapositives de la fase expositiva dels cursos i deixar les altres com una orientació
de cara als instructors.
3. Material docent. Es proposa l’adquisició de material de monitoratge per a cursos de
SVI. Es demanarà pressupost.
4. Ofertes de treball. Amb certa freqüència se’ns demana noms o entitats formadores
per fer cursos, especialment de SVB-DEA. Normalment els adrecem a la llista de la
web però vistes les dificultats de seleccionar-ho acordem crear un apartat d’ofertes
de treball per a que puguin ser consultades pels instructors.
5. Jornada de convalidació. Es verifica la documentació i cap dels sol·licitants de
convalidació tret de tres persones formades per AHA compleixen els requisits per
no procedir la seva formació d’entitats del CERCP que han fet la homologació. Es
proposa reconvertir la jornada en un curs d’instructors amb les 8 hores de durada i
amb una taxa especial. Es desestima també la certificació obtinguda en un curs
d’instructors de busseig d’acord amb el que en el seu moment es va establir.
6. Moodle. S’obrirà a la Moodle un curs iSVB-DEA en castellà per cobrir la demanda
d’entitats amb implantació en territori espanyol.
7. ERC-Moodle. El Dr. Carmona informa que des de l’ERC veurien amb bons ulls el
model de curs pilot de SVB-DEA que vàrem realitzar amb l’ISPC. Atès el retard en
l’estudi pilot proposa elaborar un curs propi sobre la mateixa base per poder dur a
terme l’estudi i així poder ser reconegut. El Dr. Cerdà contactarà amb l’Institut per
acordar reunió.
8. Entrevista amb direcció del 112. Es comenta la reunió feta amb els responsables de
112 que passats els mesos de l’anterior han demanat mantenir col·laboració amb el
CCR per unificar missatges divulgatius, intercanvi d’informació, etc. Ja s’ha fet la
primera acció amb uns pòsters per als centres educatius.
9. App de Cardiocity. Es comenta aquesta app elaborada per Aquasos destinada a
contactar amb 112 però també localitzar DEA de l’entorn, i poder inscriure’s com
voluntari per ser informat d’una situació en la que es pugui necessitar la seva ajuda.
10. Secretaria. S’informa de la gestió amb la gerència de l’Acadèmia per tal de procedir
a l’augment d’hores de secretaria amb la contractació a mitja jornada d’una auxilia
administrativa i al mateix temps procedir a una categoria superior a la Sra. Rosa M.
Riba.

