
ACTA REUNIÓ JUNTA 28 DE GENER DE 2020 
 
Reunits els Drs. Xavier de Balanzó, Manel Cerdà, Pere Subirana, Jose Manuel Guiraldo, 
Xavier Escalada, Francesc Carmona, Yolanda Diaz, Abel Martínez i Secretaria. 
 
Temes tractats 
 
1.- Lectura Acta anterior 
 
2.- Tutories.  
El primer punt es va tractar a la junta anterior, però ho afegeixo per tenir el tema 
complert. 
 Condicions del tutor 
 2.1.- Tutor d’SVB+DEA 
 - Hauran de ser proposats per la empresa o entitat a la que pertanyen i 
 aprovats pel CCR. 
 - Els directors han de tenir la capacitat de ser tutors 
 -P or haver-hi tutors que no siguin directors  
 - Ambdós han d’assistir a les jornades de tutors 
 - Es valorarà la confecció de material de suport (Vídeo explicatiu per cada 
 part del curs) 
 
 2.2.- Tutor d’SVA, SVI, SVAP i SVIP. 
  2.2.1- Qualsevol Instructor pot ser tutor d’un candidat a instructor,  
  seguint l’estructura ERC (Learning path) 
  2.2.2.- L’instructor haurà de fer tot el curs (100% assistència) per   
  tutoritzar al candidat, tal com consta a les normes. 
  2.2.3.- S’hauran de fer auditories d’SVA per assegurar la qualitat dels  
  instructors i de la estructura del curs. 
 
 Objectius que ha d’assolir el candidat. 
 El Dr. Martínez ens presenta el decàleg d’habilitats i coneixements que ha 
 de tenir el Candidat a Instructor tutoritzat: 
  -Coneixement del contingut del moodle. 
  -Presentacio del curs i Ambient 
  -Metodologia correcta. 
  -Ajustat a temps 
  -Domini coneixements 
  -Domini d’habilitats 
  -Actitud i motivadora per els alumnes. 
  -Aplica criteris de forma coherent  
  -100% d’assistència 
  -Clausura 
 El Dr. Subirana enviarà el Learning path. 
 
 
 



3.- Euroanestesia 2020. 30 maig-1 juny. Fina/Francesc. 
 Ens ofereixen un espai a la seu del congrés Europeu d’anestèsia que es 
 celebrarà a Barcelona, per tal de conscienciar als anestesiòlegs sobre la 
 reanimació cardiopulmonar,  i fer alguna activitat lúdica sobre RCP per 
 fomentar-ho. Es farà Especial èmfasi en SVe. 
 
4.- Coordinadors Territorials. 
 -Es revisen les respostes de la enquesta. Han contestat 11 coordinadors. 
 -Avui s’ha enviat mail als 18 coordinadors recordant la reunió de l’11 de febrer, 
 per que confirmin assistència. S’ha tornar a enviar el link de la enquesta. 
 -Respecte de la pregunta (nº 7), referent al material,  aquest serà material de 
 suport per reunions concretes,  per fer difusió al territori, com a tríptics  i 
 d’altres. En cap cas es tractaria de lloguer de maniquins o similar. 
 -El Dr. Carmona ens envia el document sobre auditories de l’ERC 
 
5.- Temes Secretaria 
 5.1- Es revisen els descomptes del cursos del 2020 a les entitats, que està lligat 
 al número d’alumnes cursos/any anteriors 
 5.2- S’aprova el pressupost de “Produccions Planetarias” de les noves feines de 
 la pàgina web.   
 Es tracte de posar una pestanya mes sobre centres educatius.  
 5.3- Acadèmia. Targetes de crèdit. S’accepta que el Dr. Cerdà mantingui la  
 targeta VISA. El Dr. Subirana tindrà targeta com a director executiu, i la targeta 
 del tresorer estarà a nom del CCR, sense nom particular. 
 5.4- Premis i beques. S’ha rebutjat una de les beques perquè no compleix el 
 punt 3 de les bases: que el 50% dels investigadors siguin socis de la Acadèmia 
 de mes de 2a. Ens demana l’investigador principal si li podem facilitar el nom 
 dels investigadors que compleixin aquestes característiques. 
 Es decideix que no podem donar aquesta informació, que ell ho esbrini i torni a 
 presentar el projecte si s’escau.   
 5.5- Es rebutja  pagar la factura de coneix fins que no estiguin fetes les feines 
 pactades. 
 
6.- Hem fet un curs d’Instructors de SVB+DEA a una entitat de formació de 
submarinistes, que treballa amb persones amb diversitat funcional. 
Un dels alumnes te una limitació que l’impedeix fer la coordinació compressions-
ventilacions en menys de 10’’ (Ho fa en 13’’). La resta ho fa correctament. Degut a 
aquesta limitació es planteja la seva idoneïtat. 
Es decideix que se’l pot donat el títol d’instructor. 
 
7.-  Trasllat de l’ACMCB a Esplugues. 
Amb aquesta ocasió es planteja la possibilitat que el CCR faci un aulari d’us no exclusiu, 
però sí preparat i dedicat a l’ensenyament de cursos d’instructors i GIC. 
Es valorarà la relació preu/us/condicions. 
Es valorarà comprar material per part del CCR. S’ha de fer una previsió de necessitats. 
 

Propera reunió de la Junta l’11 de Febrer. 


