
Benvolguts/benvolgudes, 
Us enviem aquest correu per informar-vos i recordar que la normativa vigent en 
formació en Suport vital bàsic i ús del DEA per personal no sanitari és el DECRET 
151/2012, de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la 
instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a 
l’autorització d’entitats formadores en aquest ús. 
 
“METODOLOGIA, DOTACIÓ I REQUERIMENTS 
L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA i de les estratègies pedagògiques 
per ensenyar-les i aprendre-les es du a terme a través de pràctiques amb material 
de simulació, de manera que hi ha d’haver espai i temps perquè cada alumne 
realitzi la pràctica completa de forma autònoma. La metodologia bàsica és 
l’observació d’una demostració amb pràctica posterior. A més, hi ha una fase prèvia 
en què els participants han d’estudiar el material que se’ls farà arribar per 
començar la fase presencial degudament preparats. 
El material necessari i imprescindible és el següent: 

Manual per a l’alumne de SVBI + DEA dissenyat pel CCR segons la normativa de 
l’ERC. Consta d’un manual amb contingut teòric, amb il·lustracions que comprenen 
els plans d’actuació en SVB i desfibril·lació automàtica. Guia per al professor o 
professora, diapositives i/o transparències. Un maniquí de RCP bàsica dotat 
d’indicadors d’idoneïtat de las tècniques de RCP i capacitat per a desfibril·lació. 
Dos maniquins o torsos de RCP bàsica en els quals es poden realitzar les 
tècniques d’obertura de la via aèria, ventilació i compressió toràcica. 
 
PERSONAL FORMADOR 
El personal formador del programa de formació continuada en ús d’aparells 
desfibril·ladors ha de poder acreditar la superació d’un curs de formació per 
personal instructor, d’acord amb els requisits i continguts que estableix l’annex 2. 
En el cas de persones provinents d’altres comunitats autònomes o d’altres estats 
membres de la Unió Europea, han de poder acreditar que tenen la formació 
necessària per exercir funcions anàlogues al seu lloc de procedència”. 
 
Es realitzaran cursos de convalidació per part del CCR i s’haurà de seguir la 
metodologia establerta pel Decret 151/2012. 
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