Acta reunió CE 19 de setembre 2017.
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Escalada, Subirana, Carmona, Martínez
Excusa: Giraldo
Temes tractats i acords
S’aprova l’acta de la reunió anterior de 27/06/2017
1. Temes administratius
1.1. Substitució de l’administrativa de secretaria, per baixa per altre treball. S’’agraeix a
la Sònia la tasca realitzada. Es proposa nova candidata (Laura) amb període de
prova.
1.2. Convenis de col·laboració:
 GEP & Risk 112 SL
 Excelencia y garantia para la salud en el Trabajo (EGARASAT) Dra. Sonia Juárez
 Associació DUME 016. Sra. Joaquima Sánchez Rus
1.3. Acreditació de cursos: els cursos de SVB-DEA han rebut 1,3 crèdits de CCFCPS
1.4. Llistats dels GT. Tenim el GT de SVB-DEA.
GT SVAT: Francesc Carmona (coordinador), Mª José Burgueño, Jaume Fontanals
Dortra, F. Xavier Jiménez Fàbrega, Alícia Melero, Bernat Sánchez Cuadal, Juan Carlos
Ruiz, Juan Carlos Rodríguez Venegas. No s’aporta llista de consultors.
GT SVI. Pere Subirana García (coordinador), Miquel Arbós Pomés, Manel Cerdà Vila,
Fernando González, Ricard Hernández Muñoz, José Ramón Moreno Zafra, Arich
Montasell Ponce, Fisher Paz Rubio.
Consultors: Julian Berrade Zubiri, Antoni Margarit Ribas, Ricard Molina Latorre,
Xavier Nuvials Casals, Josep Olivet Pujol
GT SV Pediatria.
GT SVAT. Veure punt 4
1.5. Sol·licitud entrevistes: cursades a Fundació la Caixa, Dr. Roma (llistat instructors).
1.6. Samarretes per a instructors. Es revisa el tema de la reunió anterior i s’acorda
sol·licitar pressupost per a nova comanda tenint en compte que molts instructors
solen estar interessats. Es faria emmagatzematge extern com en els manuals. Tenint
en compte que de S i XXL no es necessiten per ara per disposar.ne encara, es
demanen per a les mides S-50, M-100, L-150 i XL-50. Responsable: P. Subirana
1.7. Qüestions individuals:
- resposta a sol·licitud per ser homologat d’instructor SVA a format SEMICYUC:
Assistència al curs GIC de la FUB.
- Resposta a qüestions administratives d’un altre instructor
1.8. GIC. Calendari definitiu curs 2017-2018. S’aprova el calendari proposat pel Dr.
Carmona responsable del GIC. S’acorda realitzar un dels cursos amb la FUB per tal
de donar resposta al grup de la FUB i de l’ICS de Catalunya central en llista d’espera,
quedant la resta de places per a la resta de sol·licituds pendents
Dates:
• 6-7 d’octubre (PEDIATRES). En curs.
• 3-4 de novembre
• 1-2 de desembre

• 26-27 de gener 2018
• 30-31 de març 2018
• 27-28 d’abril 2018
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1.9. Revisió de model de certificats cursos instructors: proposta de signatura director. El
certificat instructors signat pel president. Juntament al certificat es lliurarà samarreta
2. Sobre atenció accidents múltiples víctimes. Es valoració carta d’un instructor que
pertany a cossos de seguretat sobre l’actuació en l’atemptat d’agost a Barcelona i la
necessitat de formació de col·lectius de primers assistents o intervinents en triatge i
actuacions inicials en espera de l’arribada del SEM. Es valora revisar el model de curs
START fonamentalment on-line i afegir-hi una fase presencial que es podria introduir en
els reciclatges de DEA. S’encarrega a X. Escalada la presentació d’una proposta que
inclogui primers auxilis bàsics.
3. Primers auxilis població i per a escoles. L’ERC encara no ha fet cap proposta. Atesa la
demanda existent i atesa l’experiència dels cursos d’autoprotecció fets a través de la DiBa
es proposa revisar el contingut d’aquell curs i oferir una formació que puguin ser inclosa
també en el programa de SVe. Projecte: X. Escalada
4. Grup treball SVAT: Reorganització a partir de concretar el coordinador del grup. Atesa la
informació que A. Ruiz ens va proporcionar sobre la complexitat en acceptar el model de
l’ETC per a convertir-lo com curs CCR, es planteja la revisió completa de l’actual curs amb
una part no presencial. Es comenta la dificultat de no disposar d’un manual actualitzat
però que la Moodle podria suplir-ho amb documentació, vídeos, etc. Així mateix s’acorda
la necessitat d’un curs més reduir que podria anomenar-se SVIT. Aquesta tasca es
realitzaria en 2017-2018 i mentre es demana la reacreditació del curs de SVA pel CCFCPS.
5. SVI per a tècnics. Organització final del curs a partir del darrer curs pilot de finals
d’octubre. Es comenta que el model, inclosa Moodle i que ha de ser adaptat al model del
GIC, ha de quedar tancat a 30 de novembre. S’acorden els criteris per a candidats a
instructors: a) ser instructors de SVB-DEA en actiu i experiència (nombre de cursos), b) ser
TES, c) presentat per l’entitat formadora de la que formi part. Es proposa fer dos cursos
pilot. A partir d’aquí incorporar-ho a la web dels cursos.
6. Auditories. Posta en marxa. Check list ERC (Dr Giraldo); Organització sessions de
reciclatge. Els GT han de ser qui facin les auditories amb l’ajuda de M Cerdà i X Balanzó
7. Estudi de validació de e-learning de SVB. a) Ampliació estudi amb altres grups i
col·lectius. S’estudia la proposta de J. Castillo d’ampliar-ho a grups de ICO, Bellvitge i UIC.
Dr. Balanzó contactarà. B) Tecnocampus: necessitat d’ampliar la N de l’estudi. Dr
Carmona parlarà amb Lorena Molina per concretar i també per fer la valoració als dis
mesos dels cursos de maig al novembre.
8. Jornada 16 d’octubre. Reenviar nota als instructors i activar el mapa d’accions. S’acorda
portar-ho des de secretaria2 com l’any anterior atès que ja es disposa de substitut. A la
web es posarà documentació útil per a les xerrades taller.
9. Coordinadors territorials. Es proposa realitzar reunions en els territoris comentant la
necessitat de renovació de coordinadors territorials. Molts porten des de l’època en que
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es va realitzar el PAICI (2003-2005) però que posteriorment no han efectuat tasques
específiques i se’ls demanarà possibilitat de renovellament amb persones amb notable
activitat formadora i amb possibilitat donar un nou impuls. Atesa la nova situació de
cursos ERC i la seva normativa de gestió es creu convenient donar una informació
directament als instructors per territoris.
10. Reunió empreses col·laboradores. Pel mateix motiu de gestió de cursos ERC i
especialment per les entitats que fan cursos de SVB-DEA es convoca una reunió el dia 21
de novembre a les 18.00 a la sala 9. Acords amb l'European Resuscitation Council.
Novetats i gestió dels cursos de SVB-DEA de les entitats col·laboradores del CCR i dels
instructors.

Finalitza la reunió a les 19.00
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