
 

 
Instructors i monitors acreditats pel 
Consell Català de Ressuscitació        
( CCR), I amb el reconeixement  de 
l’European Resuscitation Council 
(ERC). 
 

 
El cost d’aquest curs és de 110,00€ 
que s’ingressaran al número de 
CatalunyaCaixa:  
2013-3056-07-0210171657 
Posteriorment, heu d’acompanyar el 
resguard amb el full d’inscripció, al 
moment de la inscripció. 
 

  
Per a obtenir informació del 
desenvolupament i continguts del 
curs: 
Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Tarragona. 
C/ Ramon i Cajal, 71. 
43005 Tarragona 
Tel: 977 242 505 ó 696 024 930 
A/e: formacio@avpctarragona.org  
 
 
 

 
Consell Esportiu del Tarragonès 
C/Les Coques, 5. 43003, Tarragona 
Tel: 977 249484 
A/e: cet@cet.cat 
Data límit d’inscripció: 14.11.11 
Places limitades per rigorós ordre 
d’inscripció. 
 

 
Consell Català de Ressuscitació 
( CCR), segons les recomanacions del 
2005 de l’European Resuscitations Council          
( ERC). 
Entitat acreditada per l’Institut d’Estudis de 
la Salut (IES) de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

 
La relació alumne-instructor a les classes 
pràctiques serà màxim de 8:1. 
Per la realització del curs es requereix la 
matriculació mínima de 6 alumnes. De no 
ser així es podrà modificar les dates. 

Per a l’acompliment dels decrets 
355/2002 i 82/2010 de la 
Generalitat de Catalunya, sobre 
plans d’autoprotecció. 
Segons les recomanacions de 
2010 de l’European Resuscitation 
council (ERC).              

 
SUPORT VITAL BÀSIC 
INSTRUMENTALITZAT I 

DESFIBRIL·LACIÓ 
EXTERNA 

SEMIAUTOMÀTICA 

18 i 19 de novembre de 2011  

 

 

 

Associació en conveni amb l’Ajuntament de 
TARRAGONA                

 

 

 

 

Curs homologat i acreditat per: 

  
 



 

SUPORT VITAL BÀSIC 
INSTRUMENTALITZAT I 
DESFIBRIL·LACIÓ 
EXTERNA 
SEMIAUTOMÀTICA 

La síndrome coronària aguda és la primera 

causa de mortalitat en els països 

industrialitzats i en un 50 % dels casos la mort 

sobtada és la principal causa de mort, passant, 

moltes vegades abans  que es pugui arribar a 

un centre sanitari. Amb l’aplicació de la cadena 
de la supervivència, aquesta xifra es pot 

veure reduïda. 

1-Reconeixement ràpid dels símptomes per 

part de la població general i pels sanitaris. 

Activació precoç del sistema d’emergències 

prehospitalari. 

2-Inici immediat i adequat de les maniobres de 

Suport Vital Bàsic, (SVB). 

3-Desfibrilació precoç. 

4-Inici ràpid de les tècniques del Suport Vital 

avançat i cures post-ressuscitació. 

  

Identificar i tractar una aturada 
cardiorespiratòria. 
Activar els sistema d’emergències mèdiques. 
Dominar la instrumentalització de la via aèria. 

Saber Utilitzar de forma segura i eficaç un  
desfibril·lador semiautomàtic ( DESA). 
Conèixer el Mètode Utstein de registre de 
dades. 
 

 

Introducció. Cadena de Supervivència. 

Algoritme de SVB en adults, asfixia per 

obstrucció. Teoria del DESA, algoritme de SVB 

i DESA. Tallers de situacions i entrenament. 

 

Manual per a l’alumne. 

Maniquins d’entrenament, instrument per la via 

aèria, DESA de simulació. 

 
Entitats i empreses incloses en el decret 
82/2010. 
Bombers, agents del cossos de seguretat, 
voluntaris de Protecció Civil 
 
Vigilants de seguretat 
 
Personal sanitari, ( metges, diplomats 
universitaris en infermeria, auxiliars 
d’infermeria, tècnics de transport sanitari) 
 
Monitors esportius i població en general. 
 
 

    
Seu: Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Tarragona.  
C/ Ramon i Cajal, 71. 43005 Tarragona 
El programa desenvoluparà en dues 
sessions de 4 h. 
Sessió 1: Divendres, 18.11.11.  
17,30-21,30h  
4 h. Teoria i pràctica de SVB  
Sessió 2: Dissabte, 19.11.11.  
09,30-13,30h 
4 h. Teoria i pràctica de SVB + DESA 
 

 
Es requereix el 100% de l’assistència al curs. 
Els alumnes que superin satisfactòriament les 
avaluacions teòriques i pràctiques, rebran un 

certificat  del CCR. 
 

 
Al formalitzar la inscripció els alumnes han de 
portar sens falta: 
2 fotografies actuals tipus carnet 
Fotocòpia del DNI 

 

 

 


