
 
 

A tots els instructors del CCR, 

  

Ens plau informar-vos que el CCR ha obert una convocatòria de candidatures per renovar els 

seus grups de treball (GT). 

- Suport Vital Bàsic i Primers Auxilis (GT-SVB/PA) 

- Suport Vital Avançat i Suport Vital Immediat (GT-SVA-SVI) 

- Suport vital pediàtric (GT-SVPed) 

- Suport vital en Trauma (GT-SVAT) 

És un objectiu del CCR que els grups de treball, a més d'estar implicats en els diferents cursos, 

siguin un espai per compartir aspectes científics, d'investigació i d'intercanvi d'experiències. 

Des del Comitè de Direcció (CD) del CCR tenim el compromís de fomentar el treball, el rigor 

científic i la diversitat dins dels grups. 

Es per això que per dur a terme aquesta renovació, hem decidit començar un procés pel qual 

tots aquells instructors, professionals amb expertesa en la seva àrea, amb ganes de treballar en 

equip,  molta energia i sobre tot, molta motivació, puguin accedir als grups de treball del CCR. 

Aquest procés de renovació segueix la sistemàtica que s’aplica als Comitès de Ciència i Educació 

de l’ERC i per tant també inclourà a la figura del Coordinador per a cadascun d'aquests grups de 

treball. 

La durada d'aquests càrrecs serà de 4 anys i es podrà prorrogar 4 anys més en cas excepcional, 

després dels quals es tornarà a obrir convocatòria. 

Els Coordinadors dels GT hauran de  dinamitzar el seu GT i ser el vincle d’unió amb el CD del CCR 

i la seva Junta. Les seves funcions bàsiques es poden resumir en: 

- Organitzar la composició del GT a partir dels candidats acceptats  i actuar segons la 

normativa del CCR de funcionament dels GT.  

- Promoure activitats educatives i científiques del GT. 

- Contribuir a les activitats organitzades des del CD relacionades amb el seu àmbit. 

- Informar de les activitats del GT al CD del CCR 

- Informar anualment al CD sobre el rendiment dels membres i fer propostes per actualitzar 

la composició del comitè en funció de les necessitats i activitats. 

Els criteris per poder optar a ser membre o coordinador d'un grup de treball són: 

- Ser Instructor en actiu del tipus d’àrea/curs a què s'opta durant un mínim de 4 anys previs 

a la convocatòria pels Coordinadors, i de 2 anys pels membres del GT. 

- Remetre una carta de motivació al CCR,  en què s'expliquin els motius pels quals es vol pertànyer 

al GT. 

- Certificar amb un petit CV que es disposa de les competències específiques, en funció del 

GT al que es vol pertànyer. 

- No tenir conflictes d'interessos 

- No pertànyer a un altre grup de treball del CCR 



 
 

Per tant, si esteu interessats a participar activament en els GT, envieu abans de la mitjanit del 

dia 27 al 28 de Juny del 2022 els següents arxius a secreatriaccr@academia.cat especificant a 

l’assumpte de l’e-mail “Convocatòria de Grups de Treball de... (i el grup al que es voldria 

pertànyer) i si s’opta a la tasca de coordinador: 

1. Carta de motivació (màx. 500 paraules), indicant el lloc a què es vol pertànyer (membre 

o Coordinador del GT) i el temps que considera podria dedicar. 

2. Breu CV 

3. Formulari de conflicte d’interessos 

4. Foto recent 

  

Cordialment, 

El Comitè de Direcció del CCR 
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