
ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 8 DE NOVEMBRE DE 2022 
Reunits Telemàticament els Drs. Pere Subirana, Jose Manuel Giraldo, Yolanda Díaz i Josefina Galán.  

Excusen la seva presencia els Drs. Abel Martínez i Francesc Carmona 

 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors dels dies 4 d’octubre de 2022. 

Resten pendents les actes del dies 20/9/22 i 18/10/22 

 

2.- Reunió Junta Novembre 

El Dr. Subirana ens demana: 

- Informació econòmica 

- Informació Premis i Beques 

- Elecció Soci d’Honor 

- Informació Programa Escoles 

- Informació Cursos SVB, SVI, SVA, SVAT. Incloent-hi els cursos pediàtrics. 

- Informació Cursos Instructors GIC i BIC. El llistat de candidats està a coneix 

- Recull informació actes 16 d’octubre 

 

3.- Programa SVe 

 

 Pendent de pagament del curs de març de SVB+DEA a centres docents, com a 1er curs 

del pla formatiu. 

 

 Pendent de la plataforma per poder compartir documents, que no sigui el GSuit. De 

moment obrirem una carpeta a Drive (SVe 2022-2023) que es compartirà amb els 

referents del CCR. 

 

 El 22 de novembre està programada una formació als referents del CCR (total 18 

referents). Constarà de 2 hores de metodologia i 1 hora de metodologia especifica del 

programa escoles. 

Imprescindible per tenir la acreditació complerta de SVe. 

 

 Titulació dels referents CCR: Per ser referent CCR, es imprescindible tenir la titulació 

en actiu i ser soci del CCR, i, per tant, de la Acadèmia. Actualment hi ha 18 referents 

nomenats. D’aquests: 

o 7 tenen totes les certificacions actives. 

o 6 tenen alguna certificació que els hi ha caducat. 

o 5 referents han perdut el certificat d’instructor. 

El CCR proposa: 

o Els instructors amb experiència podran ser directors. 

o El referent que sigui candidat se li facilitarà l’assistència a un curs de SVB. 

o El referent que tingui caducades totes les acreditacions haurà de començar de 

zero. 

o Les despeses econòmiques corren a càrrec dels referents. 

 

 La referent del Maresme, Sra. Emma Vila serà substituïda per un nou referent que podrà 

assolir l’àrea del Montseny. 

 

 

 

 

 

 



 Cursos del programa: Queden en actiu 5 cursos:  

o SVB-DEA 6h sense manual (formant part de la formació inicial) 

o RECICLATGE 4h SVB-DEA  

o mSVBe (suport vital escoles per docents) 

o SVBe (alumnes 4t ESO) 

o iSVB+DEAe  

Es dóna l’OK per a que la secretaria juntament amb la responsable del programa anul·lin 

la resta de cursos referent a les escoles. 

 

 Certificats i títols que es generen al programa: 

o El CCR s’encarregarà dels certificats dels professors 

o Els docents s’encarregaran dels certificats dels alumnes. 

Pendent dissenyar el model. 

 

 Firma de conveni amb educació:  

El Dr. Subirana ha enviat diferents e-mails que estan pendents de resposta. Tornarà a 

enviar un nou e-mail amb copia a les noves referents d´educació. 

 

 Material RCP del programa: 

Segons el conveni previ, el CCR facilita el material als CRP i aquests s´encarreguen del 

manteniment.  

Segons la nova normativa del programa que s´està acabant de refer, per sol·licitar el 

material, el CRP justificarà la petició i li demanarà al referent CCR de zona, que li passarà 

la sol·licitud a la coordinació del programa, que ho valorarà. 

 

 Mails: 

Es demana per part de la coordinació del SVe si es possible donar adreces d’e-mails 

corporatius (…@CCR.cat) als referents CCR. La Dra. Díaz, preguntarà a la secretaria el 

cost de gestionar aproximadament unes 20 adreces. 

També preguntarem si hi ha possibilitat de canviar l’adreça actual: SVescoles@CCR.cat 

per l’adreça programaSVe@CCR.cat 

 

 Instagram 

S´autoritza la creació d´un compte d’Instagram divulgatiu de SVe. S´encarregarà la 

coordinadora del programa 

 

 

4.- Súria municipi cardioprotegit 
Es valoren les modificacions fetes per el municipi de Súria en la sol·licitud com a municipi 

cardioprotegit i es consideren adients. 

Demanarem a la secretaria del CCR que els faciliti el corresponent certificat. 

 

 

5.- Temes pendents per a la propera reunió del CD 
 Sol·licitud nova secretaria. Pendent de definició del perfil que necessitem.  

 Decidir la ubicació del material del CCR, i fer check-list del material i valorar en quin 

estat es troba. 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 22 de novembre de 2022 a les 17:30h.  

Seu Acadèmia de Ciències Mèdiques. 

mailto:programaSVe@CCR.cat

