Acta reunió CE 2/04/2019

Assisteixen: Cerdà, Balanzó, Giraldo, Escalada, Galán, Díaz, Subirana, Carmona i Martínez

Temes tractats i acords.

Previs:
- Temes administratius i econòmics. Manuals. Llei Protecció de dades.
- Informació sobre la nova redacció d’article sobre l’estudi B-Learning limitant-se al grup d’alumnes
de la UIC. Que ha elaborat J. Castillo. S’ha fet la evicció amb S. Quintana, M. Cerdà i X. de Balanzó
- Re-avaluació d’alumnes participants en cursos d’instructors.
- Assistència del Dr. Cerdà a la presentació de l’Informe europeu de Creu Roja sobre primers auxilis el
dia 28 de març.
- Informació sobre l’acord dels centres educatius Jesuïtes per incorporar-se al programa SV en
centres educatius a partir del proper curs escolar.
-Homologació com instructors CCR-ERC dels professors de Lycée français de Barcelona feta el 20 de
març 2019. Entrevista amb la direcció del centre i signat el conveni amb el centre pel qual els
alumnes rebran la certificació ERC al final de la formació ESO.
- Acord en la sol·licitud d’organització com CCR del 1r concurs de RCP per a estudiants de Ciències de
la Salut de la UdG per part de Josep Olivet i Vicenç González
1. Document final sobre la Denominació d'espais cardioprotegits i normes per a la seva
certificació per part del CCR. S’aproven algunes consideracions aportades per persones
consultades del SEM i Creu Roja. S’enviarà als membres del Consell i presidents de les societats.
També als components del projecte EsperanSa.
2. Valoració de les jornades de l’instructor SVA-SVI i de directors de SVB-DEA.
a) Jornada instructors. S’han rebut 67 respostes a l’enquesta entre els 125 participants (54%).
En general les respostes a les 13 preguntes ha estat satisfactòria respecte els diversos ítems
d’organització i continguts amb una mitjana de satisfacció de 8,47 punts.
b) Jornada directors: S’han rebut 69 respostes dels 106 participants (65%). Un 29% són
instructors entre 0-5 anys, un 29% entre 5-10 anys i 25 % són instructors des de fa 10-15
anys. Destaca que un 33% són d’entitats privades, 19 % d’hospitals i 18 % primària-ICS. 91%
consideren una bona organització i interès pel tema. 84% que és útil per al desenvolupament
professional. Valoració global excel·lent 24,6 i bo 65,2%. Destaquen múltiples comentaris
sobre continguts i algunes coses que van crear confusió especialment pel que fa a la
informació sobre el programa escoles que cal tenir en compte per a la propera convocatòria
del 27 d’abril.
3. Grup d’acció i difusió. Es revisa el díptic informatiu sobre el CCR i s’aprova el contingut final.
S’aprova l’adquisició de globus amb el logotip CCR destinats a esdeveniments i ja per a la primera
en ocasió de la Feria d’Abril del Fòrum entre els dies 26 d’abril i 4 de maig
Respecta la composició del grup s’orienta a un nucli amb 6-7 persones que inclogui les capitals de
província i d’algunes altres grans ciutats. Ha de tenir connexió amb el Comitè directiu.
4. Premis i beques. El Dr. Subirana com secretari del jurat informa que els jurats ja han quasi
finalitzat les tasques d’avaluació.
5. SVI-TES. S’informa de la jornada d’homologació d’instructors de SVI com instructors de SVI-TES
realitzada al mes de març entre candidats infermeres i metges que fan formació en entitats amb
TES o formadores. S’informa del recent curs de SVI-TES realitzar a Creu Roja on van participar TES
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i TTS i on sorgir moltes qüestions relacionades amb els candidats a instructors. Participa en la
reunió en Ricard Hernández en representació dels TES que formen part del GT (M. Arbós, L.
Corominas) per informar de les circumstàncies i es fan les consideracions a l’entorn de
competències i habilitats. Es confirma que l’accés als cursos és obert als TES/TTS i s’acorda que
els candidats a instructors han de ser TES. Queda per concretar l’accessibilitat als cursos per part
d’altres col·lectius tenint en compte els territoris el CCR (pompiers Val d’Aran, Andorra, Písters,
etc.).
El Dr. Subirana responsable del GT SVI farà una nota informativa.
6. Contingut curricular dels cursos de SVA/SVI. Es fa una llarga valoració dels continguts i als
requisits per accedir a la formació de SVI/SVA. D’acord amb els requisits de l’ERC es confirma que
la formació en SVB-DEA no sigui ser requisit imprescindible per accedir-hi.

Recordatori properes activitats
- 1er Campionat Universitari en Ressuscitació cardiopulmonar per a estudiants de Ciències
de la Salut. UdG. Facultat de Medicina i Infermeria. Organitzat amb el suport del CCR.
Avinguda Emili Grahit 75-17. 26 d’abril 2019
- Estand del CCR a la Fira d’abril del Fòrum. Del 26 d’abril al 4 de maig. Horaris entre setmana
tardes de 19 a 21.00 i caps de setmana i festius de 12 a 14 i de 18 a 21
- Jornada directors de SVB-DEA 27 d’abril 2019 de ¾ de 9 a 13.45
- Acte de clausura del curs acadèmic. Lliurament de premis i beques de l’Acadèmia i Societats.
Dimarts 21 de maig a les 19 h a l’Acadèmia
- Curs instructors SVB-DEA 21 i 22 de maig (Antic IES)

Propera reunió C executiu: dimarts 30 d’abril a les 17.00
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