
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 4 D’OCTUBRE DE 2022 
Reunits Presencialment els Drs. Pere Subirana, Abel Martínez i Josefina Galán. Telemàticament els Drs. 

Francesc Carmona i Yolanda Díaz.  

Excusa la seva presencia el Dr. Jose Manuel Giraldo  

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors dels dies 13 de setembre de 2022 i 27 de 

setembre. 

 

2.- Programa SVe 

 

Es connecta a la sessió la Sra. Sara Sevilla, que ens informa: 

 

 Sol·liciten acompanyament a les reunions per tal de facilitar la presa de decisions i perquè 

el CD conegui de primera ma el programa. Ens enviaran les dades de pes properes 

reunions i les Dres. Díaz i Galán intentaran assistir-hi. 

 Reunions amb els representants. S’ha fet una reunió amb poc quòrum. Estan pendents de 

nova data. Aquestes reunions no es gravaran, però hi haurà constància a l’acta 

corresponent. 

 Jornada 16 d’octubre. S’anima als centres educatius a que facin les activitats que tinguin 

pensades, i que ens enviïn un resum, amb iconografia, per penjar-la a la web del CCR. Es 

revisaran els flyers, díptic i informació de la web, per tal de que estigui actualitzat. 

 Se sol·licitarà als Centres de Recursos Pedagògics (CRP) el llistat de material del que 

disposen, i es revisaran necessitats. 

 Alguns centres demanen el certificat dels alumnes de 4º d’ESO que acaben la formació. 

El Dr. Guiraldo s’encarregarà de facilitar-los. 

 Tipus de cursos escoles. S’han anul·lat varis dels cursos relacionats amb els centres 

educatius. S’han deixat nomes 4 tipus: 

o Docent (providers) 

o SV centres educatius (15h). Consta de 2 parts, un SVB, i una primera part a càrrec 

dels educadors. 

o BIC 

o SV centres educatius per alumnes de 4º d’ESO 

 Sol·liciten reunions exclusives per tractar el tema SVe, per tal de no interferir en les 

reunions del CD, i poder tractar els temes específics del programa. Es faran cada 15 dies, 

alternes amb les reunions del CD, amb ordre del dia i llistat de qüestions prèvies.  

 

3.- Secretaria del CCR. 

 

 GT Trauma. Sol·liciten realitzar a l’Acadèmia una sèrie de cursos i jornades, dels que 

Rosa els enviarà pressupost:  

o Jornada de reacreditació i normalització d’instructors d’SVAT el dia 25 

d’octubre.  

o 1er European Trauma Course (ETC) els dies 18-20 de novembre. 

o 2º jornada CCR de Formació en Trauma greu prevista per el 16 de novembre.  

 Premis i beques. No hi ha modificacions de la normativa respecte de l’any anterior. 

 Cursos de suport vital del CCR fora de Catalunya. Des de Madrid ens demanen un seguit 

de dades, que haurien de constar als certificats dels cursos per tal que es puguin validar 

al seu sistema d’acreditació. Es decideix que per raons de funcionament del CCR, i per 

limitacions tècniques, no es pot donar resposta a aquest requeriment. Se’ls comunicarà la 

decisió mitjançant mail que s’enviarà des de secretaria. 



 Enviar mail als candidats als grups de treball, informant de qui han estat designats com a 

coordinadors. 

 

 

 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 18 d’octubre de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 


