
 ACTA REUNIÓ DEL COMITÉ DE DIRECCIÓ DEL 13 DE DESEMBRE DE 2022 
Reunits els Drs. Pere Subirana, Abel Martínez, Yolanda Díaz, Jose Manuel Giraldo i Josefina Galán.  

Excusa la seva presencia els Dr. Francesc Carmona 

 
 
TEMES TRACTATS:  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta anteriors del dia 22 de novembre de 2022. 

 

2.- Actualització preus BIC i GIC 

Una vegada revisats els costos dels cursos BIC i GIC, es decideix l’actualització dels preus dels 

mateixos. 

- Preu actualitzat BIC 310€ 

- Preu actualitzat GIC 650€ 

- A l’alumne que no hagi complert els requisits necessaris per obtenir la qualificació de 

candidat a instructor a qualsevol curs BIC o GIC, se li farà un 50% de descompte a la 

propera edició, sempre que sigui en un termini màxim d’un any. 

 

3.- SVI-Tes 

- De moment no s’ha obtingut el reconeixement europeu del curs SVI-Tes. Es planteja que 

aquest professional puguin fer un curs d’SVI normalitzat.  

- S’enviaran els plans d’estudi d’auxiliars i tècnics a l’ERC. 

 

4.- Proposta del GT d’SVAT sobre curs ETC i Jornada 

- Per a la realització de la jornada es necessari tenir la data concreta i un pressupost. El 

CCR ho valorarà i donarà resposta 

- Respecte del pressupost per el curs d’ETC, queda reflectit al punt 2 de l’acta del 22 de 

novembre de 2022 

 

5.- Directors d’SVB 

- L’instructor que vulgui ser director de SVB ha d’enviar e-mail a la secretaria del CCR 

demanant-ho. 

- L’únic requisit es que hagi fet d’instructor, com a mínim a 4 cursos de SVB. 

 

6.- Programa SVe 

- Material docent: queda aprovada la proposta que va enviar la Sra. Sara Sevilla, 

responsable del programa. 

- Cal sol·licitar a la secretaria CCR que vinculi els cursos de coneix amb els de l’aula CCR. 

- Els alumnes de les Escoles Pies volen fer, com a projecte escolar, una app relacionada 

amb el programa SVe. Demanen permís per accedir al material del projecte. Se’ls indica 

que facin la app amb el material i informació penjada a la web del departament,  que es 

oberta a tots els usuaris. 

 

7.- Certificats espais cardioprotegits 

- Pendent de model 

 

 

 

 

Propera reunió ordinària: 

Dimarts 10 de gener de 2023 a les 17:30h.  

 


