Acta reunió CE 15/01/2018
Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Subirana, Giraldo, Escalada, Martínez
Excusa: Carmona
Temes tractats al llarg de la reunió iniciada a migdia i acords.
1. Document sobre espais cardioprotegits. En fase final de redacció
2. Entitats col·laboradores
- Cardiosos. Ens comunica que crea una nova entitat per separar el que és la formació
de tota la part comercial. Es farà nou conveni per a que consti en la web substituint
el de Cardiosos.
-

Creu Roja. S’ha convocat la reunió del GT de primers auxilis. En els propers dies es
farà la signatura de la revisió del conveni. S’ha proposat un candidat a formador
d’instructors.
El proper dia 19 de gener es fa un curs d’instructors en els locals de Creu Roja.
Asepeyo. En relació al curs d’instructors pressupostat pendent han tornat a
presentar possibles dates per a un curs de candidats del Hospital Asepeyo.
Neosalus. Es comenta el projecte amb l’Ajuntament de Mollerusa i l’esborrany de
conveni amb l’Ajuntament d’aquesta localitat per a la formació d’un col·lectiu
d’instructors. Pendent concrecions i una reunió prèvia encara amb Neosalus.
ISPC. Cal activar els acords de la reunió feta al mes de juny. Entre els temes
pendents: l’actualització de la Moodle, els dos tipus de cursos (ciutadania i primer
interventors) i la revisió del conveni.

3. Taxes. Es debat l’adequació de taxes referents als cursos de SVB-DEA a partir de la
proposta de reducció d’un 20% que s’ha aplicat a parit del juny de manera general i que
fa replantejar les altres franges que fins ara teníem aprovades (de 251 a 500 i > a 500. En
consideració a aquelles entitats que fan activitat molt elevada (superior a 2000 alumnes
any).
S’aproven les següents franges a partir del cost anterior de 10 euros
De 1 a 500 : queda establerta la reducció del 20% amb una taxa de 8 euros/alumne
Es creen tres altres franges: de 501-1000, de 1001-2000 i de 2001 endavant amb
respectives. Des de secretaria s’enviarà una nota a les entitats col·laboradores
Pel que fa als centres educatius que fan activitats per a escolars que suposi certificació
oficial per cursos de 4 h amb introducció de dades a la web, serveixen també per al
manteniment de la credencial d’instructor suposa també la necessitat d’abonament de
taxa especial. Els cursos per alumnes futurs primers interventors queda regit com ara
amb els cursos de 6h.
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4. Director Day SVB-DEA. Es plantegen dates de reserva per fer la jornada de directors de
SVB-DEA. Cal concretar el programa. Caldrà veure si s’han de fer dos edicions atesa la
capacitat de l’auditori.
5. Instructor Day de 19 de gener. Ja es disposa del programa des del dia 15 que es publica i
se’n farà una piulada.
6. Convocatòria de la reunió del Consell. Es proposa la data del 12 de març.
7. Coneix. Es urgent acabar la construcció de la web.
Pel que fa a l’inici del procés de gestió de tot el que fa a les dades del programa SVe es
demana concretar la data d’inici.
8. Programa SVe. Després de tres anys en funcionament del programa SVe i disposant de
l’experiència s’han pogut estandarditzar les partides econòmiques de l’activitat
formadora. Es presenta el document amb la proposta econòmica que inclou: a) els
costos derivats de la formació dels monitors, b) els costos derivats de les jornades
informatives als directors dels centres, c) els costos derivats de la formació dels equips
que coordinen les activitat de cada comarca (GT de zona) i d) l’estimació de costos dels
cursos d’instructors específica per a la comunitat educativa. S’aprova.
A la propera reunió es presentar la memòria econòmica del curs 2018-2019 i així poder
avaluar les possibilitats de manteniment del programa.
9. Projecte LISSA de la UdG. S’han revisat els articles publicats que semblen prou
interessants. S’ha fet una sessió conjunta de maneig i de visió dels continguts. De
manera resumida es conclou que no és una joc per incloure en una fase prèvia de
manera universal. Es considera que pot ser un bon element –feta l’actualització- de cara
a sensibilització d’escolars que puguin practicar en les seves tabletes amb un professortutor que orienti la realització en la classe.
10. Calendari de reunions amb els GT. A partir d’enguany en cada reunió plenària es
dedicarà un temps a cada un dels grups de treball. A més del responsable del GT
assistiran un parell de membres del grup. Proposta de calendari.
11. Memòria. Es demana a cada GT que porti un breu informe del curs 2018-2109 per poder
completar la memòria
12. Cursos de formació previstos d’instructors
Instructors Programats els tres a efectuar a l’IES febrer, maig i octubre. Curs Asepeyo,
Curs Escola Pia.
Curs SVIt a Creu Roja

Propera reunió 8 de febrer
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