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1.1 El propòsit de la formació és dotar l’alumne de l’habilitat per a poder fer amb correcció la 

ressuscitació en una situació clínica real al nivell en que se suposa que ha de respondre, bé 

sigui un testimoni llec, un primer interventor en població general o en l’hospital, un 

professional sanitari en el seu lloc de treball o bé un membre de l’equip de resposta davant 

d’una aturada cardíaca o del sistema de emergències. 

 

 
 

2.1 Curs de Suport Vital Bàsic (SVB - BLS Basic Life Support) 

Els objectius dels cursos de SVB són capacitar als candidats per  realitzar ressuscitació 

cardiopulmonar (RCP) i per utilitzar un desfibril·lador extern automatitzat (DEA). Els cursos de 

SVB son adequats per a una àmplia varietat de proveïdors, podent incloure professionals 

sanitaris (en especial aquells amb menor probabilitat de tenir que enfrontar-se a una aturada 

cardíaca), metges en general, odontòlegs, estudiants de ciències de la salut, socorristes, 

personal de salvament, persones amb cura d’altres (professors, personal de cures geriàtriques), 

primers interventors (bombers, policia, protecció civil…) així com a la població general. 

 

2.2 Curs de Suport Vital Immediat (SVI - ILS Immediate Life Support) 

El curs de SVI te com a objectiu entrenar als professionals sanitaris en ressuscitació avançada, 

dotant-los de capacitat per a manegar pacients en aturada cardíaca abans de l’arribada de 

l’equip de ressuscitació, així como per a integrar-se en l’equip esmentat. Inclou: l’aproximació 

ABCDE al pacient que es deteriora, RCP, maneig bàsic de la via aèria i aplicar una desfibril·lació 

de forma segura (manual o con DEA). 

 

2.3 Curs de Suport Vital Avançat (SVA - ALS Advanced Life Support) 

El curs de SVA inclou els objectius dels cursos de SVI i a més fa èmfasi en les habilitats no 

tècniques (HNT) necessàries per al treball en equip. Fent aquest curs, els candidats coneixeran 

les habilitats i factors clau necessaris per a manegar un equip de ressuscitació i seran capaços 

de liderar-lo. 

Això inclou conèixer les causes de l’aturada cardíaca, identificar als pacients en  risc de 

deteriorar-se i manegar l’aturada cardíaca i els problemes que la rodegen i que apareixen en la 

primera hora aproximadament, després de l’esdeveniment. Els candidats als que va dirigit 

aquest curs són metges i infermeres que treballen en emergències intra i extrahospitalàries i 

aquells que assisteixen a pacients en aturada cardíaca de forma habitual i dels que s’espera que 
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liderin un equip de resposta a l’aturada cardíaca. També pot ser un curs adequat per a 

membres habituals d’un equip de ressuscitació o del sistema de emergències mèdiques. 

2.4  Curs Europeu de Suport Vital Bàsic Pediàtric (ESVBP - EPBLS European Paediatric Basic 

Life Support) 

L’objectiu del Curs Europeu de Suport Vital Bàsic Pediàtric es prevenir i gestionar l’aturada 

cardiorespiratòria en nens i capacitar a cada candidat per a adquirir les competències 

necessàries en ressuscitació cardiopulmonar (RCP) i en l’ús d’un desfibril·lador extern 

automatitzat (DEA). Els cursos ESVBP es dirigeixen a un ampli rang de proveïdors, com el dels 

cursos de SVB,  així com a professionals sanitaris. 

 

2.5 Curs Europeu de Suport Vital Immediat Pediàtric (SVIP - EPILS European Paediatric 

Immediate Life Support) 

L’SVIP té com a objectiu la formació dels professionals sanitaris en el reconeixement i maneig 

del nen malalt en situació crítica i de nens en aturada cardíaca en els primers moments, mentre 

s’espera l’arribada de l’equip de ressuscitació. El curs SVIP també forma als candidats per 

formar part d’aquest equip. 

 

2.6 Curs Europeu de Suport Vital Avançat Pediàtric (SVAP - EPALS European Paediatric 

Advanced Life Support) 

El curs SVAP s’ha dissenyat per als professionals sanitaris implicats en la ressuscitació dels 

nens: escolars, lactants i nounats tan en l’àmbit intra como extrahospitalàri. L’objectiu del curs 

és dotar als professionals del coneixement, les habilitats i les actituds  per al maneig del 

pacient pediàtric crític en la primera hora del procés i evitar la progressió a aturada cardíaca. 

 
 

2.7 Curs de Suport Vital Neonatal (SVN - NLS Neonatal Life Support) 

El curs SVN te com a objectiu dotar del coneixement específic i de les habilitats pràctiques 

necessàries per a la ressuscitació de nounats en l’entorn del part. Està dissenyat per a tots els 

professionals sanitaris, amb independència de la seva professió o situació, que puguin ser 

requerits per a ressuscitar a un nounat. 

 

2.8 Curs d’Instructor de Suport Vital Bàsic (iSVB) (BIC Basic Instructor Course) 

Aquest curs es dirigeix a aquells candidats que han assistit a un curs de proveïdor de SVB o 

ESVBP i a rel d’això  desitgen convertir-se en instructors. Per aquesta raó l’ERC ha desenvolupat 

un curs d’Instructor de Suport Vital Bàsic d’un dia de durada. Els candidats d’aquest curs han de 

presentar un certificat ERC en SVB o ESVBP. 

 



2.9 Curs Genèric d’Instructors (GIC Generic Instructor Course) 

Aquest curs es dirigeix a candidats que han assistit a un curs de proveïdors de SVA, SVA-P, SVI, 

SVI-P, SVN o ETC
1 

(Curs Europeo de Trauma) i han estat etiquetats com  Instructors Potencials 

(IP) pel claustre del curs. Es centra en l’ensenyament d’habilitats no tècniques, en com liderar 

un escenari simulat d’aturada cardíaca,  en l’ensenyament de treball en equip, en coneixement 

sobre l’avaluació de coneixement, habilitats i actituds, així com en donar feedback de forma 

eficaç. 

 

2.10 Màster Class de Educador (EMC Educator Master Class) 

L’Educator Màster Class forma a determinats formadors d’instructors o a Educadors mèdics en 

el camp de la ressuscitació (per exemple líders d’equips de ressuscitació o membres d’un 

centre d’entrenament en RCP) per a fer-los Candidats a Educadors del ERC. 

 
 

2.11 Seminari de Reciclatge (RS Refresher Seminar) 

Un seminari de reciclatge és un mòdul curt d’entrenament en determinades habilitats dirigit al 

públic en general que tingui experiència prèvia en ressuscitació, sigui o no un proveïdor de 

l’ERC. 

 

2.12 Mòduls de Re certificació (Recertification modules) 

Els mòduls de re certificació tenen com a objectiu el manteniment de les competències dels 

proveïdors en RCP al llarg del temps, i són una de les maneres en que un proveïdor pot re 

certificar les seves habilitats mantenint d’aquesta manera la validesa de la  seva certificació, 

tal i com se senyala en l’apartat 10.3 

 

2.13 Curs de Conversió 

Un curs de conversió és part del procés d’homologació d’instructors formats per altres 

entitats. Es centra en els aspectes docents dels cursos ERC i és impartit per Formadors 

d’Instructors ERC experimentats i escollits pel Comitè en Ciència i Educació (Science and 

Education Committee) (SEC) del curs en qüestió i pel director del Comitè pel Desenvolupament 

de l’Educació (Development Committee Education DC-Edu). 

————————————— 

1 El Curs Europeu de Trauma (ETC) està organitzat per l’European Trauma Course 

Organization ivzw (organització internacional sense ànim de lucre), de la que l’ERC és uno dels 

seus quatre membres. 



 
 
 

2.14 Claustre/Faculty 

El claustre dels cursos ERC es composa de: Director del Curs (DC) (CD - Course Director), Candidat 

a Director de Curs (CDC) (CDC - Course Directo Candidate), Instructors (I)  (Instructor), Candidats a 

Instructors (CI) (IC - Instructor Candidate), Formadors d’Instructors (FI)  (IT - Instructor Trainer), 

Candidats a Formadors d’Instructors (CFI) (ITC- Instructor Trainer Candidate), Educadors (Ed) (Ed - 

Educator), Candidats a Educador (CEd) (EdC - Educator Candidate) i Formadors d’Educadors (FEd) 

(EdT - Educator Trainer), 

 
 

2.15 Proveïdor (P) (P:Provider) 

Un Proveïdor és aquella persona que ha completat amb èxit uncursde proveïdor (SVB, SVI, SVA, 

ESVBP, SVIP, SVAP, SVN). 

 

2.16 Instructor Potencial (IP) (IP: Instructor Potential) pels cursos avançats 

Un Instructor Potencial és aquella persona que ha completat un curs de proveïdor, o una re 

certificació, amb èxit i ha mostrat actituds per a la docència. A més ha de complir els criteris 

necessaris (Annex “Formulari de selecció d’IP”) per convertir-se en un futur instructor, i haver 

estat recomanat com IP pel claustre del seu curs de proveïdor. 

 

2.17 Candidat a Instructor (CI)  (IC: Instructor Candidate) 

Un Candidat a Instructor és aquella persona que ha superat amb èxit un curs d’Instructor (iSVB o 

GIC). 

 

2.18 Instructor ( I) (I: Instructor) 

Un Instructor és un Candidat a Instructor que ha completat amb èxit el seu entrenament com a I, 

tal i com es descriu en la secció “Claustre” (secció 9) i s’ha recertificat si això fos precís [10.5-

10.8]. Els I ensenyen als cursos de proveïdors. 

 

2.19 Candidat a Formador d’Instructors: CFI (ITC: Instructor Trainer Candidate) 

Un I d’un tipus determinat de curs que hagi estat convidat a ensenyar en un curs d’Instructors, es 

denomina CFI fins que assoleixi la categoria de Formador d’Instructors.

Títols i funcions 



2.20 Formador d’Instructors (FI)  (IT: Instructor Trainer) 

Els Formadors d’Instructors ensenyen en un curs d’Instructors després d’haver completat amb 

èxit la seva formació de Candidat a Formador d’Instructors i després d’haver-se recertificat, si és 

necessari [10.5-10.8] 

 
 

2.21 Candidat a Director decurs (CDC) (CDC: Course Director Candidate) 

Un Candidat a Director de Curs és un instructor experimentat en un dels tipus de curs, al que es 

convida a acompanyar al DC. El CDC no és un ajudant, és un DC en formació. 

Un CDC NO compta como un I en el curs i per  tant no impartirà docència en el curs. 

 
 

2.22 Director de curs(CD: Course Director) /  Als cursos de SVB: Instructor principal  (Lead 
Instructor) 

Un Director de Curs és un instructor experimentat que assumeix la responsabilitat global del 

curs i s’assegura de que el curs es desenvolupa d’acord a les normes i recomanacions de l’ERC. 

La figura del DC és troba en els cursos de Proveïdor (Director de Curs de Proveïdor) i en els 

cursos d’instructors (Director de ISVB  o GIC). El DC defineix el programa i recluta als 

instructors. El DC també valida les avaluacions dels candidats així com als I i CDC. 

Pels cursos de SVB, serà la figura de l’Instructor Principal qui assumirà aquest paper. A 

diferència del Director de curs, aquest és un rol assignat, no una certificació específica. 

 

2.23 Director de Cursos Nacional (NCD: National Course Director) 

Un Director de Cursos Nacional és un DC amb experiència, designat pel Consell Nacional de 

Ressuscitació (CNR) i que representa als DC d’un determinat tipus de curs d’un país en concret. 

Un NCD ha de reunir tots els aspectes detallats a continuació: 

- Ha de ser soci de l’ERC (ERC Associate member) 

- Ha de ser un DC en actiu per al  tipus dec u r s que representa 

- Ha de tenir bones habilitats comunicatives (inclosa la gestió d’e-mails) 

- Ha de tenir nivell adequat d’anglès (entorn laboral) 

- Ha de ser membre del seu Consell Nacional de Ressuscitació i tenir credibilitat en el seu 
entorn. 

- Ha d’estar preparat i disposat per assistir a les trobades internacionals dels DC  de l’ERC 

(l’ERC preveu una trobada anual al seu Course Director Day). 

- Ha de presentar habilitats de lideratge per al desenvolupament del curs al seu país. 

- Ha de mostrar implicació en el desenvolupament i la difusió dels cursos ERC en el seu 

propi país 

- Ha d’estar familiaritzat amb els recursos de l’ERC (CoSy) 

Si no existeix un CNR en un país determinat, el SEC pot designar als NCD directament. 



2.24 Candidat a Educador (EdC: Educator Candidate) 

Un Candidat a Educador és una persona que ha superat amb èxit una Educator Master Class. 

 

2.25 Educador (Ed: Educator) 

Un Educador és aquella persona amb un recorregut clínic i docent que ha completat el seu 

entrenament com a Educador. És obligatòria la presència d’un Educador als cursos GIC. 

 
 

2.26 Formador de Educadors (EdT: Educator Trainer) 

Als components del claustre de l’Educator Màster Class se’ls denomina Formadors 

d’Educadors. 

 
 

2.27 Centre de Cursos (CC) (CC: Course Center) 

Un Centre de Cursos és una entitat (organització o individu) que administra els aspectes 

organitzatius, econòmics, logístics i docents d’un curs ERC. 

 

2.28  Gran Centre de Cursos (GCC) (LCC: Large Course Center) 

Un Gran Centre de Cursos és un Centre de Cursos dissenyat per  formar al menys 100 membres 

d’una determinada comunitat al llarg d’un període de temps perllongat (per exemple: tot el 

personal d’infermeria, tots els estudiants d’una universitat, …). 

 
 

2.29 Organizador de Cursos (OC) (CO: Course Organiser) 

L’Organitzador de Cursos és la persona física a la que el CC otorga els permisos per dur a terme les 

tasques pròpies del CC per a un o més tipus de cursos dels autoritzats al citat CC. Un OC  pot 

prestar els seus serveis en més d’un CC.



2.30 Diagrames de flux del procés d’instructor 
 
 

 
 
 
 



2.31 . Autosuficiència: 

Un Consell Nacional de Ressuscitació es considerarà autosuficient per a un determinat tipus de 

curs si: 

- Té els recursos, la perícia i l’experiència d’organitzar cursos i ha demostrat l’habilitat i el 

compromís per mantenir la qualitat en la formació acordada amb l’ERC tal i com consta en el 

Document d’Autosuficiència (Veure document adjunt) 

- Existeix un acord escrit formal de cooperació (Partnership) entre l’ERC i el CNR en el qual la 

responsabilitat per a la supervisió nacional i el control de qualitat recau sobre el Consell 

Nacional de Ressuscitació. 

Malgrat això, tots els cursos ERC s’organitzen sota la supervisió del corresponent Comitè de 

Ciència i Educació del tipus de curs corresponent (SEC). 

 
 

2.32 Comitè(s) de Ciència i Educació (SEC: Science and Education Committee) 

El SEC és nomenat d’acord amb el Reglament Intern de l’ERC (Estatuts). Els SEC són 

responsables del desenvolupament i control de qualitat dels seus respectius tipus de curs, i els 

supervisa de forma conjunta amb el Consell Nacional de Ressuscitació, si és que existeix. 

 

2.33 Comitè de Desenvolupament en Educació (DC-Edu: Development Committee 

Education) 

El DC-Edu està format per els  co-presidents amb responsabilitat sobre l’educació de cada SEC i 

per altres membres addicionals designats segons el Reglament Intern. 

 

2.34 Sistema de Cursos (CoSy: Course System) 

Plataforma on line d’aprenentatge que consta d’una secció per a l’administració de cursos i una 

altra per a l’e-learning. 

 

2.35 Simulació d’Aturada Cardiaca 

En els cursos ERC hi ha escenaris per a les demostracions de la simulació (SIMdemos), per les 

sessions docents (SIMteachs) i per l’avaluació (SIMtest) mitjançant simulació. 



2.36 Preguntes amb Resposta Múltiple (MCQ: Multiple Choice Question) 

Les proves amb preguntes amb resposta múltiple son una forma d’avaluació en les que es 

demana  a l’examinat que esculli la millor resposta o respostes possibles entre diverses opcions de 

Verdader/Fals. Poden donar-se tant abans de la part presencial del curs (Pre-MCQ) i/o com una 

avaluació sumativa després del curs (Post-MCQ). 

 

2.37 Retest 

Un Retest aporta al participant l’oportunitat de repetir una estació d’habilitats pràctiques (SIMtest) 

durant el curs que està realitzant. 

 
 

2.38 Resit 

El Resit aporta al participant l’oportunitat de repetir el Test MCQ o be de fer  un Retest del 

SIMtest en una altra edició del curs (pot ser un curs complet o un curs específic dissenyat  per a 

aquest motiu). 

 

2.39 Recertificacions – Aprenentatge permanent (Lifelong learning) 

La Re certificació és el procés de renovar la capacitació en un curs ERC, com a part d’una trajectòria 
perllongada en el temps. La recertificació suposa una activitat educacional regular, ja sigui online o 
com un mòdul presencial curt, amb o sense avaluació, dins d’un període de temps predefinit. 

 
 

2.40 Cursos Bàsics 

Els Cursos Bàsics són: el Suport Vital Bàsic i el Suport Vital Bàsic Pediàtric Europeu. 

 
 

2.41 Cursos Avançats 

Els Cursos Avançats són: el Suport Vital Avançat, el Suport Vital Immediat, el Suport Vital Avançat 

Pediàtric Europeu, el Suport Vital Immediat Pediàtric Europeu i el Suport Vital Neonatal. 

 

2.42 Cursos d’Instructor 

Els Cursos d’Instructor són: el Curs Bàsic d’Instructors i el Curs Genèric d’Instructors (GIC). El Curs 

Bàsic d’Instructors és el curs adequat per als Cursos Bàsics. El GIC és el curs adequat per als 

Cursos Avançats. 

 

 

 



 

2.43 Mòduls d’habilitat dels cursos d’iSVB (BIC-Basic instructor course) 

Aquells que hagin completat satisfactòriament un curs de proveïdors i que completin un curs 

d’instructor bàsic (iSVB) es converteixen en IC per a  un determinat tipus de curs, per exemple, SVB. 

Si després  assisteixen a un altre tipus de curs bàsic, per exemple el SVBp, teòricament es 

convertiran en CI per  aquest tipus de curs (al haver realitzat ja un BIC).  

Tot i això, per garantir un nivell suficient d’habilitats i coneixements, els països podrien demanar a 

aquests proveïdors que al menys facin un mòdul addicional d’habilitats iSVB en SVB o SVBp. 

 

2.44 Factor d’Ajustament segons el Cost de la Vida (Cost of Living Adjustment - COLA factor) 

El factor COLA és el percentatge del Producte Interior Brut  (PIB) d’un país en relació amb la 

llista de “PIB de rendes altes” del Banc Mundial, rodonejat a la dezena mes propera,  amb un 

mínim del 20% i un màxim del 100%. La Junta de l’ERC comprova la llista del factor COLA cada 

any. 

 

2.45 Seient (Seat) 

Un Seient és la unitat “taxa per participant” que es cobra al CC per els serveis de l’ERC, els quals es 

descriuen en la secció 10/1 de les Normes de Cursos, amb l’objectiu de facilitar als CC la gestió de 

la formació en RCP d’acord als requisits de qualitat de l’ERC. 

 

2.46 Acord de Col·laboració per als Cursos (CCA Course Collaboration Agreement ) 

Un CCA és un acord entre l’ERC i una entitat de manera que se li assignen permisos de CC a 

l’esmentada entitat en aquells països sense CNR o en els que el CNR no està interessat en 

responsabilitzar-se amb els cursos ERC. 

 

3.1 Tots els membres del claustre i els CO han de seguir el Codi de Conducta de l’ERC (annex a 

aquest document). 

3.2 Tot el benefici generat pels cursos ha de ser re invertit en formació en ressuscitació. 

3.3 Cada curs ha de ser registrat i complimentat en el Sistema de Cursos (CoSy), per tal de  

poder procedir a l’emissió dels certificats. 

3.4 Es pot trobar el  programa base de cada tipus de curs a l’apartat Material dels cursos del CoSy. 
També es mantindrà allà na llista actualitzada de possibles excepcions. Els canvis al programa 
només es podran realitzar amb la col·laboració del Science and Education Committee 
corresponent. 

 

3. General 



3.5 El DC-Edu pot permetre excepcions a les normes contingudes en aquest document sempre 

que sigui amb motiu d’una prova pilot per un temps i un grup limitats, sota la supervisió 

d’un membre del DC-Edu i que finalitzarà previ un informe d’avaluació al DC-Edu. 

El DC-Edu podrà aleshores decidir: 

- Finalitzar la prova 

- Redissenyar la prova amb un nou cronograma 

- Implementar el canvi en les normes per als cursos, siguent aplicable i disponible per a tota 

la comunitat 

3.6 Els Consells Nacionals poden decidir normes addicionals per als instructors i directors de 

cursos locals i augmentar els requisits per als cursos ERC locals. Per aquells membres del 

claustre que vinguin d’un altre país, només seran aplicables les normes de l’ERC. 

 

 

4.1 El nombre de participants per curs depèn del tipus de curs i no ha de superar els 32. Per 

raons docents l’ERC recomana grups de 6 candidats com a número òptim, en els cursos 

avançats i cursos d’instructors. En el caso que un centre de cursos augmenti la mida del 

grup a un màxim de 8 candidats, en els cursos esmentats, hauran d’exposar les raons que 

ho justifiquin al CNR o al SEC per a la seva aprovació. Si hi hagués mes de 32 participants, 

aquests hauran de ser dividits en cursos separats, cadascun amb el seu propi DC i claustre. 

 

4.2 El DC és el responsable de la composició del claustre. Els criteris mínims exigibles 

són: 

a) El nombre d’IC mai pot superar el nombre de FI 

b) El claustre mínim pels cursos de SVBp, iSVB, SVI i SVIp ha de ser de 1 instructor per cada 
8 participants (recomanat 6). El claustre mínim pels cursos de SVA, SVAP, SV neonatal, i 
els GIC és d’un I o un IC per cada 3 participants (els CNR o el SEC poden fer excepcions 
per admetre 1 per cada 4, però haurà d’haver dos membres del claustre presents per 
cada sessió). 

c) Els DC i els CDC no compten com a instructors als cursos d’SVA, SVAP, SV neonatal i els 
GICs. 

d)  La  nota necessària per aprovar al test MCQ final  de cada curs està definida al 
programa del curs. 

 

4. Cursos 

Organització de Cursos 



4.3 Tots els Cursos Avançats han de tenir un claustre multidisciplinari. Els membres del claustre 

han de tenir la qualificació ERC necessària per ensenyar en aquell tipus de curs. 

4.4 En els Cursos Avançats els participants han de tenir accés al material del curs i a la fase no 

presencial amb una antelació no inferior a 4 setmanes amb consells sobre la preparació del 

curs i la realització de les tasques prèvies al curs. Els participants hauran de  conèixer en 

profunditat el contingut del manual i obligatòriament completar el qüestionari (MCQ) previ 

al curs abans d’assistir a la fase presencial. Els participants dels Cursos Avançats, 

normalment provenen d’un entorn sanitari. Altres persones poden assistir com 

“observadors”, però això no ha de perjudicar la docència dirigida als alumnes. 

4.5 Els participants només han de ser examinats sobre el material i la  informació continguda al  

manual. 

4.6 Els participants han d’omplir l’enquesta post-curs on-line via CoSy. 

4.7 Els detalls del curs han de completar-se en CoSy en un termini no superior a 2 mesos 

d’haver acabat el curs. 

4.8 L’equipament disponible ha d’estar en concordança amb la llista d’equipament proposta i ha 

d’estar plenament operatiu. 

4.9 Els exàmens MCQ de l’ERC no poden ser alterats en cap aspecte. 
 
 

4.10 Només pot organitzar cursos ERC en un país qui disposi de permisos de CC de l’ERC per a 

un tipus de curs en concret. 

4.11 Les organitzacions o persones físiques que sol·liciten permisos de CC: 

- en un país amb un CNR autosuficient: les aprova l’CNR, 

- en un país amb un CNR no autosuficient: les aprova el SEC, 

- en un país sense CNR: les aprova el copresident del SEC i el GPC5. 

El CNR autosuficient, o en un altre cas el copresident del SEC poden concedir permisos de 

CC, basant-se en els criteris assenyalats en el punt 4.14, podent apel·lar al DC- Edu. En cas 

de que sigui necessària una priorització, aquesta es basa en criteris objectius i peremptoris, 

tant de priorització com de criteris també subjectes a apel·lació davant el DC-Edu. 

 
 
 

—————————- 

5 Comitè de Afers Generals (General Purpouse Comitee): veure els articles sobre Associació de l‘ERC

Centres de Cursos (CC) 



4.12  Els permisos de CC per a SVA son vàlids també per a SVI i para SVB.  

Els permisos de CC per a SVI son vàlids també per a SVB. 

Els permisos de CC per a SVAP son vàlids també per a SVIP i per a ESVBP. 

Els permisos de CC per a SVIP son vàlids també per a ESVBP. 

4.13 Els permisos de CC per al tipus de curs que correspongui, s’atorguen amb una validesa de 

fins 2 anys: al final d’aquest  període seran avaluat pel CNR autosuficient o pel SEC. Es 

prendrà una decisió sobre la renovació i es comunicaran els punts de millora. En cas d’una 

violació greu de les condicions del CC, o de repetides recomanacions sense millora, el 

permís del CC pot ser no renovat o inclús retirat. 

Tot i això, es poden concedir permisos preliminars de CC per un màxim de dos cursos. 

Després d’una resposta positiva del DC i del claustre, aquests permisos de CC es poden 

ampliar en línia al que s’ha explicat al paràgraf anterior. 

4.14 Si sorgeixen dubtes sobre un CC en concret, aquest CC pot ser avaluat i revisat en qualsevol 

moment segons el criteri del CNR autosuficient o del SEC per a aquest tipus de cursos. 

Aquestes estructures es reserven el dret de revocar els permisos de CC. 

4.15 Els CC han de reunir les següents condicions: 

a) Disposar de recursos administratius i de secretaria adequats. 

b) Tenir accés a un nombre suficient de membres del claustre como per 

desenvolupar els cursos desitjats. 

c) Tenir accés a una infraestructura adequada per organitzar els cursos. 

d) Complir les Normes per als Cursos ERC descrites en aquest document. 

e) Disposar del material docent necessari per a cada curs. 

f) Ser capaç de fer arribar el material docent a les aules a temps. 

g) Ser capaç d’organitzar les necessitats de càtering per a cada curs. 

h) Distribuir versions impreses del manual o bé permetre als participants la seva compra 

bonificada via la tenda on line de l’ERC. Això juntament amb el manual en pdf disponible 

per a cada participant al CoSY i que està inclòs  en la taxa del curs. 

i) Acceptar i facilitar les visites i avaluacions dels cursos per part de l’ERC i del CNR, valorar 

les posteriors recomanacions i implementar-les si és precís. 

j) Organitzar el nombre necessari de cursos, definit pel CNR autosuficient, o pel SEC. Una 

recomanació seria al menys 2 cursos de cada tipus cada 2 anys. 

k) Assegurar que les dades personals dels participants (nom, cognoms, adreça d’e-mail -

obligatòria en Cursos Avançats-) s’introdueixen correctament i amb temps suficient al CoSy. 

Això pot fer-ho bé permetent el registre per part dels participants, o pujant-los al CoSy (via 

fitxer o l listat). En el cas del Consell Català de Ressuscitació (CCR), les dades dels alumnes  

s’introdueixen directament al CoSy des del sistema de gestió de cursos Coneix del CCR .



l) Mantenir un registre detallat dels resultats dels participants mentre sigui vàlida la seva 

certificació, amb un màxim de 5 anys. 

m) Organitzar cursos ERC de forma eficient incloent: 

- Registrar els cursos amb antelació a CoSy 

- Aportar dades completes i correctes 

- Enviar informació als participants i instructors amb antelació al curs 

incloent: localització, allotjament, horaris, programa, pretest, i si és 

necessari una còpia dels manuals pertinents 

- Crear els certificats ERC mitjançant CoSy i fer-los arribar als participants 

que han aprovat. Crear certificats d’assistència mitjançant CoSy i fer-los 

arribar a aquells participants que no han aprovat o no han estat examinats 

- Gestionar eficaçment les obligacions financeres relatives al curs 

i) Recaptar adequadament les taxes de participació 

ii) Reemborsar les despeses de viatge i dietes als instructors en un 

termini de temps raonable 

iii) Realitzar els pagaments a l’ERC i al CNR en els terminis acordats 

- Animar als participants a completar els formularis d’avaluació on-line de 

l’ERC relatius al curs i emprendre les accions precises per rectificar les 

fallades detectades 

- Acceptar, en la mesura del possible, IC i CDC, tant del propi CC com externs, 

com membres del claustre sense benefici econòmic. 

- Assegurar-se que els membres del claustre estan coberts per una 

assegurança de responsabilitat civil 

n) Complir la Política de Protecció de Dades de l’ERC
 
així com altres lleis al respecte 

(LGPD
6
). 

o) Estar preparat per rebre informació de l’ERC, i si és el cas del CNR, en relació amb els 

cursos ERC. Rebre aquesta informació és un prerequisit per mantenir els permisos de 

CC; donar-se de baixa d’aquestes llistes de correu implica automàticament la restricció 

dels permisos com Centre de Cursos 

———- 

7 REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 

d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa referència al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) 



4.16 El CC està vinculat amb el DC i amb el CNR o l’oficina de l’ERC/CoSy. 

4.17 Grans Centres de Cursos (LCC) 

a) La condició de LCC pot assignar-se a un CC per a qualsevol tipus de curs pel CNR 

autosuficient o bé pel SEC pertinent sempre que s’hagi signat un acord com LCC amb l’ERC. 

b) Els LCC estan capacitats per pujar i actualitzar la seva comunitat d’alumnes; una 

vegada que s’hagi adquirit el Seient (Seat) corresponent, tots aquells alumnes tindran 

accés a la plataforma de formació on-line. 

c) Per a cada curs, el LCC registrarà el claustre i seleccionarà els alumnes 

corresponent al CoSy. Després de la creació dels certificats el grup de participants 

es considerarà definitiu. 

d) El LCC podrà enregistrar participants individuals en un curs fins 18 meses després de 

haver comprat el seient per al participant. 

 
 

5.1 Els participants han d’estar capacitats en BLS abans d’iniciar un curs (especialment 

rellevant pels cursos de SVI i SVA) 

5.2 S’ha de completar un examen test (tipus MCQ) com a preparació prèvia dels participants 

pel curs. Als participants se’ls ha de recordar que han de llegir el manual i completar la fase 

de formació on-line abans de contestar l’examen. Aquells participants que no completin 

satisfactòriament el test previ al curs poden no ser admesos en la fase presencial. La nota 

de l’examen previ no comptarà per a l’avaluació final de l’alumne. 

L’examen previ és obligatori pels cursos avançats i recomanable, però opcional, pels cursos 

bàsics. 

5.3 Per a aquells candidats amb discapacitat s’aplicarà la Política per a Candidats amb 

Discapacitat de l’ERC (Annex a aquest document). 

5.4 Els participants en Cursos Avançats solen ser professionals sanitaris. Altres persones 

poden assistir com a “observadors”, però això no ha de perjudicar la docència dirigida als 

assistents. 

5.5 Els participants en un GIC han d’ostentar la condició d’IP vàlida per a l’ERC. Això no aplica pels 
cursos d’iSVB.

5. Elegibilitat 



 

6.1 Els elements docents dels cursos poden incloure classes teòriques, tallers 

d’habilitats, tallers de simulació, eines d’e-learning, webinars, grups de discussió a 

foros, discussions obertes o tancades i sessions de simulació. 

6.2 És responsabilitat del DC assegurar una assignació adequada de les sessions 

docents, tenint en compte la credibilitat, la base de coneixements i els 

requeriments del claustre. 

6.3 L’estructura del curs ha de seguir el programa oficial de l’ERC per a cada tipus de curs. 

Pot arribar-se a alterar l’ordre d’alguns elements per qüestions d’ajustament horari, però 

només a criteri del DC. 

6.4 El programa estàndard de l’ERC reflecteix els temps mínims necessaris per a les 

pràctiques i avaluacions. 

6.5 Ha d’utilitzar-se el format i el material dels cursos ERC, disponibles a l’apartat “Material per 

a cursos” del CoSy.  Es poden utilitzar dispositives i material addicional, sempre que ho 

aprovi el SEC, però mai a expenses d’eliminar altres elements del programa.  Han de ser 

tractats tots els temes obligatoris. 

6.6 Allà on les circumstàncies locals requereixin la inclusió d’habilitats addicionals, es pot 

afegir mòduls opcionals al contingut del curs.  Això pot implicar un augment de la 

durada del curs. 

 

7.1 Segons les normes pròpies de cada curs, els participants poden ser avaluats de forma 

continua (o formativa), formal (o sumativa)  o ambdues. 
 

7.2 L’avaluació formativa es farà fent servir els fulls d’avaluació per a cada habilitat bàsica. 

7.3 Es facilitarà als participants l’accés als formularis d’avaluació amb antelació, amb 

l’objectiu que puguin preparar les avaluacions de forma adequada. 

7.4 Si un candidat no assoleix els criteris establerts se’ls ha de donar una còpia del seu full 

d’avaluació i se l’ha d’ajudar a assolir-los. 

 

7.5 S’ha d’oferir a tots els participants la possibilitat de completar totes les estacions d’avaluació 

amb independència dels seus resultats en altres estacions. 

7.6   Si un candidat no assoleix els criteris establerts se’ls ha de donar una còpia del seu full 

d’avaluació i se l’ha d’ajudar a assolir-los. 

  

6. Contingut del Curs 

7. Avaluació 

Avaluació Formativa 

Avaluació Sumativa 



7.7 Tots els exàmens estan protegits per copyright i no poden ser deixats, copiats o trets fora del 

lloc de celebració del curs per ningú que no sigui el DC o el CO. 

 

7.8 Als participants amb necessitats especials se’ls ha de garantir un temps addicional (p. ej.: 

30 minuts) per completar el seu examen, a criteri del DC. Aquest punt ha de ser acordat 

amb anterioritat a la celebració del mateix. 

7.9 Les respostes han de contestar-se al full de respostes facilitada, i tots els fulls amb les 

preguntes i els fulls addicionals s’hauran de retornar al finalitzar la prova. 

 

7.10 Totes les avaluacions pràctiques han de ser conduïdes, al menys, per un instructor. En els 

cursos avançats les avaluacions han d’incloure un altre membre del claustre. Si un CI és el 

responsable de l’avaluació ha d’estar supervisat d’un instructor. 

7.11 Les habilitats pràctiques han d’avaluar-se fent servir tallers d’habilitats o estacions SIMtest. 

7.12 SIMtest en els cursos avançats: Els participants han de ser examinats amb un dels escenaris 

d’examen estandarditzats del curs.  El DC decidirà quin ha de ser l’escenari (o escenaris) utilitzat 

per a l’examen dels participants. Si es fan servir escenaris diferents, aquests seran assignats a 

cada participant de forma aleatòria.  Es pot recórrer a un tercer ajudant, que pot ser un I/IC 

addicional, un IP o un assistent format per a aquesta finalitat. 
 

7.13 El CC haurà d’oferir la possibilitat d’un resit pel examen test (MCQ) després del curs. 

7.14 Cada participant d’un un curs té dret a un Retest immediat per a cada habilitat tècnica 

o SIMtest. Aquest es farà utilitzant un SIMtest diferent seleccionat amb anterioritat pel 

DC. 

7.15 El Retest l’haurà d’avaluar un instructor diferent, designat pel DC. 

7.16 Només en el cas que un participant suspengui el Retest del CASTest o suspèn el MCQ, el 

claustre pot decidir emplaçar-lo en un Resit.  Aquesta decisió ha de ser confirmada pel DC.  

En altres casos, serà necessari repetir el curs complet com alumne. 

Test tipus MCQ 

Estacions d’Avaluació Pràctica 

Retest 



 
 

7.17 El Resit pot tenir lloc en un curs futur o en un curs específic limitat per a aquest 

propòsit, en un període d’un any i amb un claustre diferent. 

7.18 Un Resit del MCQ ha de ser un examen diferent, i ha de ser supervisat i vigilat per un DC. 

7.19 Només seran considerats aprovats en un Resit, aquells participants que el superin amb èxit.  

Els participants que suspenguin un Resit només tindran l’opció de repetir el curs complet i 

seran considerats un alumne més.  

 

7.20 Els participants que mostrin habilitats i aptituds en el decurs d’un Curs Avançat de 

proveïdors o en un curs de re certificació de proveïdors de suport avançat poden ser 

proposats com formadors d’instructors (Potencials Instructors -PI-). 

 

7.21 Els participants només seran elegibles per a la seva valoració com formador d’instructors 

(PI) després de ser nominats i de comptar amb el suport dels instructors després de la reunió 

final del claustre, basant-se en el formulari per a la selecció de PI (veure annex).  Tot el 

claustre ha de discutir l’actuació de cada participant nominat fent servir la guia i el formulari 

per a la selecció d’un PI. 

 

7.22 La recomanació dels PI ha de ser, idealment, unànime, però si un membre del claustre 

s’oposa, el DC haurà de prendre la decisió final. 

 

7.23 Aquelles persones seleccionades com PI han de ser informades tan aviat com sigui 

possible al finalitzar el curs pel DC.  En el moment de la creació dels certificats, sempre 

que l’adreça de correu electrònic registrada sigui correcta, CoSy enviarà a l’alumne la 

informació addicional i explicativa del procés de convertir-se en Instructor i de com 

inscriure’s en un curs d’instructors (això dependrà del registre correcte de l’adreça de 

correu electrònic del participant al CoSy). 

 

7.24 Els PI poden fer el curs d’instructors corresponent dins del termini de tres anys.  

Resit 

Potencial Instructor (PI) per als Cursos Avançats 



 
 

8.1 Al finalitzar el curs s’enviarà, a través de CoSy, un Certificat ERC oficial als participants que el 

superin. 

8.2 Els participants no poden superar el curs amb èxit si no estan presents el 100% del curs. Si, 

per una raó justificada, un participant perd un element del curs se li pot permetre completar 

la sessió perduda en un altre curs, dins d’un període inferior a un any, sempre que hagi 

superat totes les avaluacions. 

8.3 Els participants dels cursos de proveïdors que hagin superat totes les seves avaluacions, 

rebran un certificat de proveïdor. 

8.4 Tots els certificats de proveïdor son vàlids d’un a  tres anys (+/- 6 mesos).  La validesa estàndard és 

de 3 anys (+/-6 mesos). 

8.5 Als certificats de l’ERC només consta la data de certificació (data de l’últim curs). És 
responsabilitat de cada persona mantenir el seu coneixement i les seves habilitats. Això 
dependrà de circumstàncies regionals i de les demandes locals. Tot i això, per poder seguir la 
trajectòria de recertificació, un ha de fer dos mòduls de recertificació (amb una durada mínima 
de 2h) cada 2 anys (+/- 3 mesos). Un mòdul pot ser online mitjançant la plataforma de e-
learning de l’ERC. A discreció dels CNR autosuficients, aquest període pot disminuir-se a un 
any. 

8.6 Un participant que hagi superat un curs rebrà un certificat corroborant que ha passat el curs 

de forma satisfactòria.. Un participant que suspèn un curs, rebrà un certificat d’assistència  

per correu electrònic. 

8.7 És l’ERC qui ven i recopila els seients (seats).  Els CNR poden carregar un cost addicional per 

seat, via CoSy, que no pot excedir en el seu valor, el preu que l’ERC cobra per a cada seat.  

Els CNR poden optar també per assumir el cost dels seats disminuint la despesa dels CC.  

Qualsevol altra tarifa amb la que el CNR gravi el CC ha de ser aprovada per l’ERC. 

8.8 El dia després de la celebració del curs es carrega un seat per participant registrat en aquell 

moment, o també si l’alumne ha accedit o utilitzat el contingut del curs, o si se li ha 

entregat el manual en paper (encara que aquest hagi estat esborrat de la llista de 

participants). En tots aquests casos a aquests participants no se’ls tornarà a cobrar Seat per 

al mateix tipus de curs en un any, però el CC haurà d’aplicar la mateixa reducció en l’import 

de la inscripció al participant en qüestió. 

 

  

8. Certificacions 



 

9.1  Els membres del claustre han d’estar presents durant tot el curs, i només en 

circumstàncies excepcionals podran absentar-se. Les seves absències hauran de justificar-

se a l’informe del DC. 

9.2  Per a mantenir l’estatus de membre del claustre, és obligatori estar preparat per a rebre 

informació rellevant de l’ERC i si s’escau, del CNR en relació amb els cursos ERC i el 

desenvolupament com a formador.  Rebre aquesta informació és un prerequisit per a 

mantenir els permisos com a membre del claustre.  Donar-se de baixa de les llistes de 

distribució de correu implica automàticament la restricció de permisos. 

 

 

9.3 Cada curs han de ser liderat per un DC / Instructor principal qualificat per a aquell  

tipus de curs. En relació a la provisió de la norma 3.6 de les Normes per a Cursos: 

- Els cursos d’SVI poden ser dirigits per un I d’SVA, 

- Els cursos d’SVIP poden ser dirigits per un I d’SVAP, 

- Els cursos de SVB poden ser dirigits per un I de SVB (que tingui una experiència prèvia de al 
menys 4 cursos com a instructor), 

- Els cursos d’ESVBP poden ser dirigits per un I d’ESVBP (que tingui una 

experiència prèvia de al menys 4 cursos com a instructor). 

Un curs pot tenir un màxim d’1 DC / Instructor principal. El paper de DC / Instructor 

principal no és incompatible amb el paper de CO; una persona pot assumir ambdós rols 

en un mateix curs. 

9.4 El DC / Instructor principal organitza el programa i convida als instructors. També aprova els 

resultats dels candidats i avalua als instructors. El DC serà el responsable de recomanar 

CDCs per tal que arribin a ser DCs. És el responsable d’assegurar que el curs es desenvolupa 

amb normalitat. El DC ha d’assegurar que es guarden els registres del curs i de completar 

l’informe del DC / Instructor principal al CoSy al final del curs. El DC és responsable 

d’assegurar que el curs compleix plenament amb les normes. Si no es compleixen les 

normes, els auditors poden retirar l’aprovació del curs, la qualificació del DC o els permisos 

del CC. 

9.5 En Cursos Avançats i d’Instructors, o en cursos en els que sigui necessari avaluar a un 

CDC, el DC ha d’estar present tota la durada del curs. 

9.6 Els DC poden dirigir cursos en qualsevol país sempre i quan: parlin adequadament l’idioma 

del curs o disposin de traducció simultània, compleixin els requeriments per a ser DC del 

9. Claustre 

Director de Cursos (CD) - Instructor principal 



NCR local i siguin convidats per un CC reconegut al país on es faci el curs.  

 

 

9.7 Un CDC és un instructor experimentat a qui es convida a seguir i observar al DC durant 

un curs. Un CDC no pot actuar com un I durant el curs. El Director del curs, que no 

actuarà com a docent en aquest curs, tindrà una posició de supervisió. El CDC estarà 

present a les reunions del claustre (faculty meetings) i tindrà suport i consell en totes les 

qüestions relacionades amb el curs. 

9.8 Per a ser elegit com CDC, un instructor ha d’haver estat I o FI en al menys quatre cursos 

complets del mateix tipus al que opta a ser DC i haver estat convidat com a CDC per un 

DC. 

9.9 Un cop que un I o FI ha estat seleccionat com CDC, és necessari que completi dos cursos 

del mateix tipus en aquesta funció, en un termini de dos anys amb dos DC diferents i ser 

avaluat de forma satisfactòria per aquests, abans de ser considerat DC 

9.10 L’ascens a DC necessita de l’aprovació del NCR del país de residència del CDC, autosuficient 

per a aquest tipus de curs, o en el cas de no existit CNR autosuficient, del SEC del curs en 

qüestió. 

9.11 Un curs pot tenir un màxim d’1 CDC. 

9.12 El CDC ha d’estar present al llarg de tot el curs. 

 

 
 

9.13 Els I poden ensenyar en els cursos ERC en altres països sempre que parlin correctament 

l’idioma del curs (o tinguin accés a traducció i temps extra en l’horari) i sempre que hagin 

estat convidats per un CC reconegut en el país en qüestió. 

9.14 Els I han d’ensenyar en, al menys, dos cursos cada 3 anys i han de ser re avaluats al menys 

cada 6 anys.  Aquesta reavaluació s’ha de registrar al CoSy com a part de l’administració 

del curs. És responsabilitat de l’instructor que això passi. També hauran d’atendre en 

aquest període de temps a un Dia de l’Instructor, organitzar pel CNR o per l’ERC. Per 

permetre un període de transició, aquesta darrera condició només es tindrà en compte 

per aquells certificats que expirin després del 01/01/2024. Això permetrà organitzar 

aquestes jornades pels instructors en 2022 i 2023. 

  

Instructor (I) 
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9.15 Als FI se’ls retornaran totes les despeses generades per la seva assistència a un curs com a 

membre del claustre i després de la seva aprovació per part del CC.  En absència d’altres 

acords, s’aplicarà la política de viatges de l’ERC (annex 8). 

 

 

9.16 L’adquisició de l’estatus de I requereix que es compleixin els següents elements: 

• Assistir a un curs de proveïdor 

• En cursos avançats, ser escollit com IP 

• Assistir al Curs d’Instructor corresponent (o equivalent reconegut com se senyala en la secció 
Conversió) mentre es disposi de l’estatus de PI.: 

• Després de finalitzar amb èxit un curs d’instructor, tots els CI han d’ensenyar en dos cursos de 
proveïdors complets (no cursos de re certificació) amb l’avaluació positiva per part del DC 
abans que se li atorgui l’estatus de I i s’emeti el corresponent certificat. 

• Per ensenyar, amb el rol de CI és necessari una qualificació activa (no expirada) com proveïdor 
per a aquest tipus de curs. 

 

9.17 Si després de dos cursos com a CI, el candidat no ha assolit els estàndards necessaris, se’l 

pot oferir una oportunitat addicional de formar part d’un altre curs com CI, d’acord amb el 

criteri del claustre.  Si no es compta amb l’aprovació del claustre serà retirada la condició de 

CI a aquesta persona. 

9.18 Un CI ha de ser supervisat per un I sempre que faci una sessió docent. 

9.19 Quan sigui possible, un CI ha d’adquirir experiència en ensenyar i avaluar amb els diferents 
mètodes proposats. 

9.20 El CI ha de ser present al llarg de tota la durada del curs de proveïdor. 

9.21 S’ha de donar feedback als CI sobre la seva actuació en totes les sessions docents pels I 
designats pel DC.  Aquestes avaluacions seran comentades amb el CI. 

9.22 Un CI ha de completar ambdues pràctiques docents en els tres anys següents  a la 

realització del curs d’instructor, exceptuant que es donin circumstàncies excepcionals 

que ho impedeixin. 

9.23 Aquells I que siguin proposats com PI per a un altre tipus de curs, poden accedir 

directament a la condició de CI per a aquest curs, tenint que ensenyar en dos cursos i 

ser avaluats positivament pel DC per a poder convertir-se en I del nou tipus de curs. 

9.24 Aquells CI que es proposen com PI per a un altre tipus de curs poden accedir 

directament a la condició de CI per a aquest curs, havent d’ensenyar en dos cursos i ser 

avaluats positivament pel DC per tal de poder convertir-se en FI del nou tipus del curs. 

Candidat a Instructor (CI) 



9.25  Les qualificacions com FI per a un tipus de curs no augmenten la vigència de la condició 

d’IC per altres tipus de cursos. 

 
 

9.26 Els candidats (CFI) a formador d’instructors GIC poden ser ascendits a FI pel DC del GIC, 

avalats per l’Educator, després d’haver completat amb èxit la docència en, al menys, dos 

cursos GIC com a CFI. 

9.27 Els candidats (CFI) a formadors d’instructors en SVB poden ser ascendits a FI pel DC del 

curs bàsic d’instructors, després d’haver completat amb èxit la docència en, al menys, dos 

Cursos Bàsics d’Instructors com CFI. 

 

9.28 Els I que mostrin habilitats i aptituds excepcionals durant el curs de proveïdor, poden ser 

proposats com Candidats a Formador d’Instructors. 

9.29 Un CFI és un I experimentat a qui es convida a participar en un Curs d’Instructors com CFI 

9.30 Per a ser elegible com CFI un I ha d’haver seguit el Curs d’Instructors ERC pertinent, o 

equivalent (veure capítol 11), haver ensenyat al menys en 4 cursos del mateix tipus 

com I i ser convidat a participar en un curs d’instructors com CFI pel director del 

mateix. 

9.31 Una vegada un I hagi estat seleccionat com CFI aquest ha de completar, al menys, 

dos cursos d’instructors del mateix tipus com CFI en el període de tres anys, amb 

avaluació positiva per part del DC i de l’Educador, si és el cas, abans de ser ascendits 

a FI.   

9.32 Els CFI han d’estar presents tota la durada del curs. 

 

9.33 Els Ed han de participar en el programa de manteniment de qualitat per a Educadors de 

l’ERC: un mínim de dos GIC i una reunió d’Educadors de l’ERC o una conferència mèdica 

sobre educació en un termini de tres anys. 

9.34 Els Ed que també són Directors de GIC no poden assumir ambdós rols en el mateix curs. 

9.35 Els Ed poden ensenyar en un curs GIC de l’ERC en altres països sempre que: 

• Parlin correctament l’idioma del curs (o tinguin accés a traducció i temps extra en 

l’horari) 

• Siguin convidats per un CC i un DC GIC reconeguts en el país en qüestió. 
 

Formador d’Instructors (FI) 

Candidat a Formador d’Instructors (CFI) 

Educador (Ed) 



 

9.36 Aplicar per assistir a una Educator Master Class (EMC). 

• La sol·licitud per a assistir a una EMC: els possibles participants han de remetre els 

següents documents d’acord amb els criteris del DC-Edu: 

o CV 

o Carta de presentació indicant les raons i motivacions per les que desitgen convertir-se en 
Educador 

o Carta de suport del CNR (Educador líder local, NCD). 

• Els participants en el EMC son seleccionats pel DC-Edu d’acord als següents criteris: 

o Estar en possessió d’una qualificació professional de Graduat en Ciències de la Salut 
(medicina, infermeria…) 

o El seu perfil docent 

o Disposar preferiblement d’un grau o postgrau en Educació o que estigui cursant en el 
moment un postgrau en Educació o Educació Mèdica (certificat, diploma o equivalent) 

o Tenir experiència en educació d’adults (mínim de 3 anys) en un entorn sanitari (amb 
preferència: Cursos ERC o equivalents). 

o Portar com a mínim 2 anys d’activitat continuada com instructor GIC 

o Realitzar la seva tasca preferiblement en un entorn clínic i tenir experiència com a 
especialista en aquest camp. 

o Ésser Membre Associat Gold de l’ERC 

9.37 Convertir-se en EdC 

• Completar amb èxit una EMC 

9.38 Ascendir a Ed: 

• Amb l’objectiu de convertir-se en un Educador, l’EdC ha de formar part del claustre 

de 2 GIC sota la guia d’Educadors experimentats i amb l’aprovació del DC-Edu. 

• La raó Educador / Candidat a Educador ha de ser 1:1. 

• En el decurs de la EMC i els cursos subsegüents l’EdC ha de assolir els següents objectius: 

- Coneixement i aplicació pràctica dels principis de l’aprenentatge en l’adult 

- Estar familiaritzat amb les tècniques i estratègies docents de l’ERC 

- Ser expert en habilitats de comunicació (especialment en el maneig del 
comportament dels estudiants i en el suport al claustre, posant especial èmfasi en 
adquirir competències en habilitats relacionals, el feedback efectiu i las habilitats per 
fer presentacions teòriques). 

- Ser capaç de demostrar competència, en un entorn educacional, en el maneig de 
l’ensenyament  de l’aprenentatge (empatia, credibilitat, honestedat, actitud 
constructiva dirigida al grup i a l’individu). 

- Ser capaç d’organitzar, motivar i liderar grups d’instructors amb l’objectiu d’assolir els 
objectius d’aprenentatge del curs. 

- Ser capaç de ser flexible gestionant incidències relatives als candidats, al claustre o al 

Educador candidat (EdC) 



programa. 

- Preferiblement tindrà coneixements a nivell d’expert i un compromís demostrable 
d’estar actualitzat en l’evidència que suporta tant la ciència mèdica com la 
pedagògica 

 

 

10.1 Es responsabilitat de la persona titular d’un certificat el mantenir actualitzades les seves 

habilitats. Això pot fer-se mitjançant una re certificació. 

10.2 Un I en actiu mantindrà la seva condició de Proveïdor per a aquells tipus de curs en els que 

conservi la seva condició de I. 

10.3 Els proveïdors poden re certificar-se de dues maneres: 

- Tornar a assistir a un curs de proveïdor complet i aconseguir una avaluació 

satisfactòria.  

- Completar satisfactòriament un programa de re certificació de l’ERC dins dels sis mesos 

següents a la data d’expiració del seu certificat (data d’expiració + 3 mesos), seguint el 

que indica el programa de re certificació per aquest tipus de cursos en el document 

adjunt a aquestes normes per als cursos.   

 

10.5 Un instructor ha de participar en un mínim de dos cursos cada 3 anys, per a cadascuna de les 

disciplines per a les que està capacitat (SVB, SVA,...).  Si no és així tornarà a l’estatus de CI 

per a la disciplina en qüestió.  Per adquirir de nou el seu estatus com I haurà de finalitzar, 

amb èxit, un curs com CI. Quan arriba la data límit de qualificació, i sempre que el seu correu 

electrònic en el CoSy siguin correctes, rebrà una notificació via e-mail (sis mesos abans que 

el seu certificat expiri).   

10.6 Cada instructor ha d’assistir com a mínim cada 3 anys a un Dia de l’Instructor, organitzat pel 

seu Consell Nacional o per l’ERC y registrat al CoSy. Això només aplica des del següent 

període de validesa en endavant (el que equivaldria a assistir per primer cop a un Dia de 

l’Instructor entre 2022 i 2024). 

10.7 Cada I serà avaluat pel DC (present en el curs) o una altre FI cada sis anys, amb les eines 

d’avaluació aprovades per l’ERC.  Si es registra com claustre d’un curs en el període entre 

quatre i sis anys des de la darrera avaluació, el DC rebrà un avís i serà avaluat a la pantalla 

d’avaluació del CoSy.  Ha d’assistit al curs complet.  Si la valoració fos negativa s’ha de fer 

una segona valoració per part d’un DC diferent dins del termini d’un any.  Si aquesta segona 

valoració resulta novament negativa o venç el termini, perdrà la seva condició de I.  El nou 

període  de entre quatre i sis anys començarà a comptar a partir del darrer dia del període 

10. Re certificació 
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previ de sis anys. És responsabilitat de l’instructor fer que això succeeixi. 

10.8 La condició de CI només serà vàlida 3 anys, acabat aquest termini, si la persona vol obtenir 

de nou l’estatus de CI, haurà de fer de nou un curs d’instructor (l’adequat per al seu perfil).   

10.9 Fer de director en un curs, compta, a efectes de re certificació, com si hagués fet 

d’instructor. 

 

 

 
 

10.10 Els FI han de tenir actualitzada la seva condició d’Instructors 

10.11 Cada FI serà avaluat pel DC (present en el curs), l’educador i, si és el cas, per un altre FI cada 

sis anys, amb les eines d’avaluació aprovades per l’ERC.  Si un FI es registra com a part del 

claustre d’un curs en un termini de entre quatre i sis anys des de la seva darrera avaluació, el 

DC del curs rebrà un avís a la pantalla d’avaluació de la CoSy per avaluar al FI.  Ha d’assistir 

al curs complet.  Si la valoració és negativa ha de superar una segona valoració feta per un 

DC diferent en el termini d’un any.  Si aquesta segona valoració és també negativa o es fa 

fora del termini establert, perdrà la seva condició d’IT.  És responsabilitat de l’instructor fer 

que això succeeixi. 

El nou període de quatre a sis anys començarà a comptar a partir del darrer dia del període 

previ de sis anys.  
 

10.12 Amb l’objectiu de re certificar-se, un DC ha de ser membre del claustre d’un mínim de 

dos cursos del tipus de curs pel que és DC cada 3 anys, havent de ser DC al menys en un 

d’ells. 

10.13 Cada DC actuarà com CDC i serà avaluat pel DC (present en el curs) cada sis anys.  Si un 

DC es registra com a part del claustre d’un curs en un termini de entre quatre i sis anys 

des de la seva darrera avaluació, el DC del curs rebrà un avís a la pantalla d’avaluació de la 

CoSy per avaluar-lo.  Han d’assistir al curs complet.  Si l’avaluació fos negativa s’ha de fer 

una segona avaluació per part d’un DC diferent en el termini d’un any.  Si aquesta segona 

valoració resulta també negativa o no es realitza en el temps establert perdrà la seva 

condició de DC i serà remès al CNR autosuficient per a aquest tipus de curs o, si cal, al 

SEC pertinent. El nou període de quatre a sis anys comença a partir del darrer dia del 

període previ de sis anys.  

10.14 La re certificació de DC automàticament implica l’extensió de la qualificació com I i 

com a proveïdor per al mateix tipus de curs i amb la mateixa validesa temporal que la 

certificació com a DC. 

Re certificació de Formadors d’Instructors (FI) 
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10.15 Una persona qualificada com a DC per a diferents tipus de cursos, al re certificar-se 

com a DC per un tipus de curs, automàticament extendrà8 els seus certificats com DC 

per a tots els tipus de curs en els que: 

- Hagi impartit classes en els darrers dos anys 

- Tingui un certificat de proveïdor vigent 

 

10.16 En cas d’expirar la certificació com Educador, i fins que les noves normes per a la re 

certificació d’Educadors siguin incloses en (la pròxima actualització) de les Normes 

per a Cursos, aquest certificat serà automàticament prorrogat un any, sempre que 

compleixin amb l’establert a l’apartat 9.31 

 

 

10.17 Els serveis de l’ERC inclosos en el preu del Seat, per facilitar la gestió de la formació en 

RCP per part dels CC d’acord amb els criteris de qualitat de l’ERC són els següents: 

• Accés al Sistema de Cursos de l’ERC que inclou: 

o Mitjans per enregistrar formacions fetes de conformitat amb les normes de 

l’ERC i per enregistrar als participants en aquestes formacions 

o Eines de comunicació amb els potencials membres del claustre i els participants 

o Contingut electrònic (online i en format PDF) que pot ser utilitzat pel CC com 

ajuda als participants en la seva preparació per a la formació. 

• Control de qualitat de les activitats formatives organitzades per l’ERC o els seus 

representants autoritzats (principalment els CNR autosuficients) 

• Descomptes que permeten adquirir els manuals impresos gairebé a preu de cost 

(més enviament) per als CC com per als participants individuals dels cursos ERC. 

 

10.18 A cada país estan disponibles els mateixos tipus de seat (o plaça pel curs): 

• Seat bàsic: per a cursos bàsics 

• Seat immediat: per a cursos d’SVI, SVIP i SVN 

• Seat Avançat: per a cursos d’SVA i SVAP 

• Seat d’Instructor: per a cursos d’instructors 
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• Seat de re certificació immediata: per als mòduls pràctics de re certificació dels 
cursos d’immediat 

• Seat de re certificació avançada: per als mòduls pràctics de re certificació dels cursos 
avançats 

• S’ha creat un tipus específic de seat per a l’ETCO. 

10.19 Les tarifes dels seats les decideix la Junta de l’ERC.  

10.20 El preu per seat pot incloure un sobre cost –fins un augment màxim del 50% destinat 

al CNR supervisor. 

10.21 És necessari un seat per a cada participant en una sessió pràctica.  Els seat els  compra 

el CC (o el seu CNR) online abans de la generació dels certificats. 

10.22 Els seats poden transferir-se entre CC amb permisos similars del mateix país, però no 

son reemborsables. Els seats d’un CC que no s’hagi utilitzat en un termini de dos anys 

perden el seu valor. 

10.23 En tant que es completin amb èxit totes les etapes del procés d’administració de 

cursos, s’atorgarà un certificat online imprimible als participants que hagin superat 

amb èxit l’avaluació. Aquests participants seguiran tenint accés a la part online dels 

cursos de re certificació per un període de dos anys (+ 3 mesos) a partir de la data del 

seu darrer certificat. 

  

 
 

11.1 Després de rebre una còpia dels certificats RC (UK) atorgats després de cursar en el 

Regne Unit un curs de SVA, SVI, SVN o GIC, els proveïdors i els IP, IC, I,, CDC, DC, 

Educadors i EdC de RC (UK) SVA, SVI, SVN, seran considerats, de forma 

automàtica, proveïdors, IP, IC, I,, CDC, DC, Educadors i EdC de SVA, SVI, SVN o GIC 

de l’ERC 

Per l’SVIP i l’SVAP, també es consideraran equivalents (com en el punt 11.1) però 

els DC han de fer un curs com a CDC i els instructors un curs com a CI abans de ser 

considerats instructors o directors de l’ERC. 

11.2 Després de rebre una còpia dels certificats ALSG atorgats després d’haver cursat en 

el Regne Unit els Educadors de GIC ALSG, els Candidats a Educador, els DC, I, CI i PI 

adquiriran de forma automàtica la mateixa titulació de l’ERC. 
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11.3 Qualificació com PI 

- Donat que la AHA no selecciona PI en els seus cursos de proveïdor, els proveïdors AHA 

que vulguin ser docents en cursos ERC han de ser seleccionats com PI després de fer un 

curs de proveïdor ERC. 

- Els IP ALSG APLS es consideren IP ERC per als cursos equivalents. 

11.4 Els CI de l’AHA i d’ALSG que no siguin del Regne Unit seran considerats com PI de l’ERC 

11.5 Qualificació com FI. 

- Els I de SVB AHA Heart Saver  (Primers Auxilis) han de superar amb èxit un curs de SVB 

ERC o un mòdul dedicat d’habilitats del iSVB per poder assistir a un curs iSVB. 

- Després de comprovar la validesa dels seus certificats d’instructors AHA, els I, ACLS i 

PALS es consideraran de forma automàtica PI de SVA i SVAP. 

- Després de comprovar la validesa dels seus certificats d’instructors ALSG, els I ALSG 

APLS es consideraran de forma automàtica CI d’SVAP. 

- Per tal d’assolir la condició de I de l’ERC han de seguir un curs d’Instructors de l’ERC 

 

11.6 Qualificació com DC: 

- Després de comprovar la validesa dels seus certificats com directors AHA, i complint una 

de les dues opcions descrites a continuació, els DC de SBV AHA Heart Saver (Primers 

Auxilis) ACLS i PALS seran considerats automàticament DCC dels cursos BLS, ALS i SVAP 

de l’ERC: 

• Haver fet un curs de conversió de l’ERC 

• De no poder accedir a un d’aquests cursos, poden desenvolupar funcions de CDC en 

2 cursos ERC, recomanant-se en aquest cas la participació en un curs d’Instructors. 

 

Curs AHA12 i cursos ALSG11 APLS 



 

 

11.7 Els Consells Nacionals de Ressuscitació que organitzen els seus propis cursos i vulguin 

convertir-los en cursos ERC, poden remetre una sol·licitud a través de les oficines de l’ERC. 

El SEC pertinent considerarà la petició i avaluarà els cursos tal i com s’estan fent per part del 

CNR.  Aquesta avaluació pot incloure la supervisió d’un o més cursos pel SEC o bé una 

auditoria dels mateixos. 

11.8 Existeixen dues possibilitats a rel dels resultats d’aquesta avaluació: 

- El sistema de cursos s’accepta com equivalent al curs corresponent de l’ERC: en aquest 

cas les titulacions vigents i els cursos poden ser importats directament al CoSy de l’ERC. 

- El sistema de cursos es considera com no equivalent al curs corresponent de l’ERC: en 

aquest cas el CNR pot organitzar nous cursos pilot en col·laboració amb l’ERC. 

 
 

11.9 L’acceptació de cursos d’altres organitzacions diferents a les prèviament descrites 

en aquesta secció es realitzarà a discreció del DC-Edu. 

 
 

 

12.1 L’avaluació als cursos de SVB es pot fer de forma continua en les sessions pràctiques o en 

una prova aïllada al final del curs segons el criteri del DC. 

12.2 Per cada grup de 6-8 alumnes un instructor ha de disposar com a mínim d’un equip 

compost per maniquí de ressuscitació i un DEA.  Quan hi ha dos instructors per a 6-8 

alumnes s’aconsella l’ús de dos sets. 

12.3 Els I de SVB poden actuar com a Instructors Principals en un curs de SVB. 

12.4 D’acord amb l’escrit en l’apartat 9.15, si l’avaluació d’un IC de SVB la fa un Instructor Principal, i 
s’ha d’enregistrar on line a la CoSy des del moment en que es  pugui disposar d’ella.  No és 
possible assolir la condició d’I si totes les avaluacions han estat fetes pel mateix Instructor 
actuant com a Instructor Principal.

Cursos dels Consells Nacionals de Ressuscitació (CNR) 

Cursos d’altres organitzacions 
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12.5 Els CI dels cursos avançats d’adults poden actuar com CI en cursos de SVB. Tenen que 

haver participat com a docents en dos cursos de SVB, amb avaluació positiva per part del 

DC, abans de convertir-se en I de SVB. 

12.6 Els I de tots els tipus de Cursos Avançats d’adults poden actuar com I de SVB després de 

de realitzar un curs com a CI de SVB en un curs.  

 

12.7 Al menys el 80% del claustre ha d’estar implicat en l’assistència clínica pediàtrica en la seva 

pràctica habitual.  Un dels membres del claustre ha de ser un metge experimentat. 

És una bona pràctica que els instructors del claustre siguin representatius per al grup de 

candidats als que instrueixen. En qualsevol cas, es recomana que hagi un metge per a cada 

grup de candidats 

12.8 Las estacions d’avaluació de l’SVAP son: 

- SVBp 

- Estació de SIMtest de SVAP 

- MCQ sobre coneixement de l’SVAP 

12.9 S’inclouran dues estacions SIMDemo en el curs abans del SIMTeach. Aquest ha de posar 

el focus en el maneig correcte de l’aturada cardíaca, del pacient pediàtric greu o traumàtic 

i han de durar, al menys, deu minuts. 

12.10 /1 De forma alternativa al curs SVAP estàndard, es pot organitzar un curs SVAP dividit en 

dos dies diferents, el primer correspondrà a un curs complet d’SVIp sempre que el període 

de temps màxim entre els dos dies sigui de dotze mesos. S’aplicarà un Seat Avançat als 

participants per a aquests cursos i no serà reemborsable si l’alumne no participa el segon 

dia. 

12.11 Un I d’SVAP ha de participar en dos cursos en el termini de dos anys per  mantenir el seu 

estatus com FI. Participar en 2 cursos SVIP contarà com un d’SVAP. 

 

12.12 Els participants que suspenguin un curs SVAP poden obtenir un certificat en SVIP o SVBP 

si la seva actuació el primer dia del curs ha estat satisfactòria, segons el criteri del 

claustre. 

Normes Específiques SVAP 



 
 

12.13 L’avaluació serà continua i guiada pels formularis d’avaluació disponibles per a cada 

habilitat essencial. 

12.14 Els I d’SVAP poden donar classe i dirigir en cursos SVIP. El DC ha de ser un I d’SVAP 

implicat totalment en l’organització i desenvolupament del curs SVIP.  Els I d’SVAP actius 

en un curs SVIP rebran de forma automàtica la corresponent qualificació en SVIP al CoSy. 

12.15 Els CI d’SVAP i SVIP poden donar classe en cursos SVIP i ser registrats com CI d’SVIP.  Si 

sota la supervisió directa d’un FI d’SVAP o SVIP imparteixen la formació de manera 

satisfactòria, adquiriran la condició d’I d’SVIP, però aquests cursos no comptaran per a 

adquirir la condició de I en SVAP. 

12.16 Si un instructor conserva el seu estatus d’I d’SVAP, també conservarà el d’I d’SVIP.  Si un 

instructor d’SVAP no aconsegueix mantenir el seu estatus com I però dona el suficient 

número de cursos SVIP (segons la norma 10.4) mantindrà la seva qualificació en SVIP. 

12.17 Aquells participants que suspenguin un curs SVIP poden obtenir un certificat en SVBP en 

funció de quina hagi estat la seva actuació el primer dia del curs segons el criteri del 

claustre. 

 

12.18 Un dels membres del claustre ha de ser un metge experimentat. 

12.19 Tots els instructors han de tenir experiència i estar actualitzats en la possible ressuscitació i 

cures dels nens en el naixement. 

12.20  Les estacions d’avaluació de l’SVAP son: 

- Examen de maneig de via aèria 

- MCQ 

12.21  S’oferirà als candidats un re test de maneig de via aèria immediat que serà avaluat per un 

equip d’instructors diferent. Si l’actuació segueix sent insatisfactòria es podrà emetre un 

certificat d’assistència. 

12.22 Si s’utilitzen cordons umbilicals humans, el DC és el responsable de seguir les normes 

locals en relació al consentiment escrit dels progenitors de mostra i dels requisits 

necessaris per l’ús de cordons umbilicals. “Carta de 2011 sobre ús de peces de cordó 

umbilical13  als NLS11” (Annex 4) 

Normes Específiques SVIP 

Normes Específiques SVN (Suport Vital Neonatal) 



 
 

12.23 Al menys el 25% del claustre han de ser metges experimentats. 

Si el DC no és metge, ha de designar-se un co-director mèdic que pot ser un dels altres 

membres del claustre. El Director mèdic no hauria d’ensenyar al curs, ja que està en una 

posició de supervisió. Prendrà part en les reunions del claustre i oferirà suport i guia en els 

assumptes relacionats amb les habilitats i el coneixement mèdic. 

És un bona pràctica que els instructors del claustre siguin representatius per al grup de 

candidats als que instrueixen.  Malgrat tot, es recomana que hi hagi un metge per a cada 

grup de candidats 

12.24 Els participants que suspenguin un curs d’SVA poden obtenir un certificat d’SVI o de SVB 

si la seva actuació, el primer dia del curs, ha estat satisfactòria segons el criteri del 

claustre. 

12.25 Un I d’SVA ha de participar en dos cursos d’SVA en un termini de 3 anys per a poder 

mantenir el seu estatus d’I d’SVA.  Participar en dos cursos d’SVI comptarà com un curs 

d’SVA. 

12.26  De forma alternativa al curs SVA estàndard, es pot organitzar un curs d’SVA dividit en dos 

dies diferents, el primer correspondria a un curs complet d’SVI, sempre que el període de 

temps màxim entre els dos dies sigui inferior a dotze mesos. S’aplicarà un seat avançat als 

participants d’aquests cursos i no serà reemborsable per l’alumne si aquest no participa el 

segon dia. 

 

12.27 L’avaluació serà continua i guiada pels formularis d’avaluació disponibles per a cada 

habilitat essencial. 

12.28 Els I d’SVA poden donar classe i dirigir cursos d’SVI. El DC ha de ser un I SVA implicat 

totalment en l’organització i desenvolupament del curs d’SVI.  Els I d’SVA actius en un 

curs d’SVI rebran de forma automàtica la corresponent qualificació en SVI al CoSy. 

12.29 Els CI d’SVA i SVI poden donar classe en cursos SVI i ser enregistrats com CI d’SVI.  Si són 

avaluats positivament en dos cursos supervisats directament per un I d’SVA o SVI 

adquiriran la condició de I d’SVI, però aquests cursos no comptaran per a l’adquisició de la 

condició d’I d’SVA. 

12.30 Si un instructor manté el seu estatus d’I d’SVA també conservarà el d’I d’SVI. Si un I d’SVA 

no aconsegueix mantenir el seu estatus com I d’SVA però dona el nombre suficient de 

cursos d’SVI (segons la norma 10.4) mantindrà la seva qualificació de I d’SVI. 

12.31 Un I d’SVA que només faci cursos SVI passarà a tenir la condició d’I d’SVI i CI d’SVA si 

passen dos anys sense fer el nombre suficient de cursos d’SVA.  Cal un curs d’SVA i dos 

cursos d’SVI o dos cursos d’SVA en dos anys per a mantenir la condició d’I d’SVA. 

  

Normes Específiques SVA 

Normes Específiques SVI 



 

 
 

12.32 L’avaluació serà contínua i guiada pels formularis d’avaluació disponibles per a cada 

habilitat essencial. 

 

12.33 L’avaluació serà contínua i guiada pels formularis d’avaluació disponibles per a cada 

habilitat essencial. 

12.34 Per poder ser escollit com CDC de GIC, el candidat ha d’estar qualificat com DC d’un curs 

avançat. 

12.35 Els IP del Curs Europeu de Traumatologia (ETC) poden assistit a un GIC i aconseguir 

així el seu certificat. 

12.36 La presència d’un Educador en un GIC és obligatòria. 

12.37 El paper principal de l’Educador és garantir els estàndards de qualitat del curs.  Les seves 
tasques específiques inclouen: 

-  Vigilar el procés educatiu del curs 

-  Comunicar els punts clau de les teories educatives 

-  Compartir l’expertesa en la formació mèdica 

-  Observar, valorar i guiar als candidats i al claustre 

-  Fixar els objectius docents i la seva consecució 

-  Facilitar l’ensenyament 

-  Avaluar la re certificació 
 

 

12.38 L’EMC només pot ser organitzada pel DC-Edu. 

12.39  El DC-Edu pot convocar Educadors experimentats vinculats a la ressuscitació 

com claustre de l’EMC. 

12.40 Una EMC s’organitzarà en funció de les necessitats de l’ERC i del CNR. 

12.41  L’EMC ha de ser un curs d’un  dia i mig o dos dies que inclou els elements d’aprenentatge 

en els adults, l’avaluació, el feedback, facilitar l’aprenentatge, aprofundir en l’enteniment i 

la retenció del que s’ha après així com les relacions amb el DC i el claustre en un GIC i la 

gestió de qualitat del procés educatiu de l’ERC. 

Normes Específiques ISVB (BIC) 

Normes Específiques GIC 

Normes Específiques EMC 



 
 

12.42 L’avaluació per convertir-se en un proveïdor es pot fer de forma contínua en les sessions 

pràctiques o en una prova aïllada al final del curs segons el criteri de l’Instructor Principal. 

12.43 La dotació mínima de sets d’equipament (maniquí de ressuscitació lactant i junior  i DEA) 

en un  grup de sis a vuit candidats és d’un per instructor. Quan hi ha dos instructors per a 

sis o vuit candidats s’aconsella l’ús de dos sets. 

12.44 Els I d’SVBP poden actuar com Director de Curs en funcions en un curs d’SVBP 

12.45 /1 D’acord amb el que s’ha descrit en l’apartat 9.15, si l’avaluació d’un CI d’SVBP la farà 

l’Instructor Principal, aquesta avaluació ha d’enregistrar-se on line des del moment que 

estigui disponible al CoSy. No es pot assolir la condició d’I si totes les avaluacions han 

estat fetes pel mateix Instructor Principal. 

12.46 Els CI dels cursos avançats pediàtrics poden actuar com CI en cursos d’SVBP. Tenen que 

donar classes en dos cursos de SVB amb avaluació positiva de l’Instructor Principal abans 

de convertir-se en I d’SVBP. 

12.47 Els I de tots els tipus de cursos avançats pediàtrics, poden actuar com I d’SVBP després 

d’actuar en un curs com a CI. 

12.48 Els I de SVB que assisteixin a un curs de proveïdors de SVBP només podran ser nomenats 

CI de SVBP si han assistit a un mòdul d’habilitats d’un curs d’iSVB pediàtric. De la mateixa 

manera, un instructor de SVBP que assisteixi a un curs de SVB només podrà ser nomenat 

CI de SVB si assisteix a un mòdul d’habilitats d’un curs d’SVB. Els Consells Nacionals 

autosuficients poden decidir permetre als instructors de SVB esdevenir CI de SVBP de 

manera immediata després d’haver realitzat un curs de proveïdor de SVBP (i viceversa). 

12.49 Els nous I d’SVBP no podran supervisar a CI d’SVBP abans d’haver format part del claustre 

d’almenys un curs d’SVBP. 

 

 

13.1 Queixes referides a un curs concret: 

Una queixa pot enviar-se, en un termini màxim de quatre setmanes des de la realització del curs 
o des de l’ocurrència d’un fet rellevant amb posterioritat a la finalització del curs: 

- Per part de qualsevol persona, persones o organització directament implicada en el 
curs, la queixa s’adreçarà al DC. 

- Per part del DC al DNC (o al CNR si no existeix DNC).  Si el CNR no és autosuficient per 
a aquest tipus de curs s’adreçarà al SEC. 

- Si és el DC el motiu de la queixa, aquesta serà enviada al DNC, si no existeix, es farà 
arribar al CNR i si aquest no és autosuficient per al tipus de curs, s’adreçarà al SEC. 

Normes Específiques del SVBP 

13. Procediment per a queixes 



Malgrat tot, si la persona que ha de rebre la queixa està directament implicada, 
aquesta serà notificada immediatament al nivell superior. 

- El DC o el CNR prendrà una decisió, en primera instància, en un termini no superior a 
les quatre setmanes d’haver rebut la queixa. 

- Si la solució no es considera acceptable, qualsevol de les instàncies implicades podrà 
fer una apel·lació per escrit en un termini de dos mesos des de la realització del curs o 
des de l’ocurrència d’un fet rellevant ocorregut després de la finalització del curs. 
Aquesta es dirigirà al CNR si és autosuficient, si no al SEC del tipus de curs en qüestió. 

- Aquest CNR o SEC prendrà una decisió sobre l’apel·lació en un termini de dos mesos 
després de rebre la queixa, d’acord amb les normes descrites en aquest document i 
amb còpia a l’oficina de l’ERC, el qual informarà al SEC pertinent. 

- Si aquesta decisió no es considera conforme a les normes descrites en aquest 
document, qualsevol dels implicats pot elevar la situació al DC-Edu en el termini d’un 
mes posterior a la recepció de la mateixa, a través de l’oficina de l’ERC.  El DC-Edu 
disposa de sis mesos per a considerar-la i té el poder de revocar-la i de sol·licitar a 
l’autoritat competent una solució alternativa que compleixi amb les normes. 

13.2 Retirada dels permisos del CC i/o qualificacions com DC/Instructor: 

- La retirada de permisos del CC i/o qualificacions com DC/Instructor només pot ser 

valorada: 

- Mentre duri el procediment d’apel·lació d’una queixa relativa a un curs concret 

(13.1) 

- Després d’una queixa relativa a un curs determinat per part d’un DC implicat en el 

curs en qüestió (13.1) 

- Després d’una queixa per part d’un NCD sobre un DC relativa a un curs en concret 

(13.1) 

- En base a un informe independent sobre control de qualitat. 

- En primera instància, el CNR autosuficient del país de residència de l’implicat, o en 

el seu cas el SEC, prendrà una decisió en un termini de tres mesos després de rebre 

la queixa. 

- Qualsevol de les parts implicades poden elevar l’apel·lació al DC-Edu a través de l’oficina 

de l’ERC.  El procediment d’apel·lació suspèn la decisió inicial tret que el DC-Edu consideri 

que el risc de que es repeteixi la situació sigui massa alt tant per a les persones implicades 

com per a la qualitat dels cursos o per a l’organització. 

- El DC-Edu reconsiderarà la decisió presa pel CNR autosuficient o el SEC, i pot demanar 

opinió a qualsevol de les parts implicades i prendrà la decisió final, preferiblement en un 

termini so superior a sis mesos després de la recepció de l’apel·lació 

Si aquesta decisió no es considera congruent amb les normes que es descriuen en aquest 

document, qualsevol dels implicats pot elevar la situació a la Junta de l’ERC a través de la 



seva oficina (cassació).  La Junta té el poder de revocar la decisió i de sol·licitar al DC-Edu 

que aporti una alternativa que s’ajusti a les normes. 
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14. Documents Annexes 



 

 

14.1 ERC Policy for Disabled Candidates 

Versió aprovada pel DC Edu 12.12.2018 
 
Els candidats amb discapacitats poden realitzar els cursos de suport vital de l’ERC. 

L’ ERC reconeix les obligacions de no discriminar per aquest motiu i a fer les 
modificacions raonables a les seves polítiques i procediments per aquelles persones 
amb discapacitat per tal d’evitar qualsevol impacte discriminatori. L’ERC farà tot el 
possible per assistir aquells amb discapacitat i demanarà als Centres de Cursos, als 
Organitzadors de Cursos i al claustre de fer el mateix.  

Els Candidats hauran de notificar al Centre de Cursos de qualsevol discapacitat abns 
de l’inici del curs i el Director del Curs haurà de fer els esforços raonables per 
acomodar els requeriments del Candidat. Per exemple, el Centre de Cursos ha de ser 
capaç de fer modificacions a l’entorn o si un Candidat és físicament incapaç de dur a 
terme una tasca, pot fer que s’instrueixi a un apoderat en el seu lloc.Tot i això, 
aquests canvis no han de tenir impacte negatiu en l’experiència o l’entrenament de la 
resta de Candidats.   

La concesió de un certificat de l’ERC (tot i no ser un certificat de competència ni una 
llicència per exercir) indica que un Candidat ha completat satisfactòriament un curs i 
ha participat activament. En algunes situacions, un candidat amb discapacitat pot 
superar tots els aspectes teòrics del curs però, per la seva discapacitat, ser incapaç de 
completar tots els requeriments físics del curs.  

Els empleadors són també responsables directes d’establir que els seus empleats 
tenen les capacitats  pel seu entorn clínic– Això és essencial en interès de la seguretat 
i la salut dels pacients. 

Per tant, no han de fer servir el fet de la possessió d’un certificat de l’ERC per 
disminuir la seva responsabilitat. 

 

 



 

 

Instructor Potential 

Version aprovada pel DC Edu 12.12.2018 
 
Aquest formulari fa referència a l’article  7.20 de la Normativa de Cursos ERC, que 
descriu la selecció de Potencials Instructors (PI) en Cursos Avançats. utilitzant el  
formulari subjacent. 

 

• Els Proveïdors dels cursos Avançats  poden ser seleccionats pel claustre  del curs 
com a Potencials Instructors (PI).  

• Els PIs poden així atendre a un curs d’instructors (GIC). 

• Per tal de ser proposat com a Potencial Instructor (PI), el candidat ha de puntuar 
un minim de 18.  

 

Nom del candidat       

Data del curs       

Director del Curs       

Nominat per       

Recolzat per       

 

              El Candidat compleix els criteris                                       Comments 

1. Curs de Proveïdor       2   

2. Mostra un excelent coneixement de les 
habilitats 

      3   

3. Mostra habilitat per comunicar        3   

4. Mostra habilitat per treballar en equip       2   

5. Entusiasme       2   

6. Credibilitat       3   

7. Interactiu, recolza       2   

8. Mostra confiança, és  flexible i s’adapta        3   

9. Capacitat de crítica       3   

10. Es deixa assessorar pel claustre       2   

TOTAL 25 0 

 
Recomanació general (marqui una)      IP       Not IP  



 
 

 
 
 
 
 

14.3. Permission Form: Umbilical Cord Parts for Use in 
Resuscitation Training 

Version approved by the DC Edu on 12.12.2018 
 
RE: Use of parts of the umbilical cord in resuscitation training 
 
Dear Parent 
 
The umbilical cord contains blood vessels, which connect the baby to the placenta (afterbirth) in the 
womb. Shortly after birth the umbilical cord is clamped close to the baby’s tummy and is then cut to 
separate the baby from the rest of the cord and the placenta. 
 
Occasionally some newborn babies become very ill and need resuscitation and treatment. At times 
it can be difficult to put a drip into a vein in the very small arms and legs of these sick babies in order 
to deliver life-saving treatment. In these circumstances it is usual to place a drip into the vein in the 
umbilical cord at the belly button. This is a difficult and tricky procedure, which takes time to learn. 
 
As you might expect it is not possible for doctors or nurses to learn or to practice this skill on well 
babies. One way to learn is to allow doctors and nurses to practice on parts of the umbilical cord 
that would otherwise be disposed of. The cord and placenta are normally destroyed after birth. 
 
During recognised training courses a segment of umbilical cord taken from the placenta can be used 
to help doctors and nurses practice getting drips into the vein. The short lengths of umbilical cord 
are only used for a few hours and are then destroyed appropriately afterwards. They are not 
retained nor are they used for any other purposes. 
 
We would be grateful if you would give permission for the use of a section of your baby’s cord 
for use as described above. You do not have to give permission. 
If you do decide that you are happy for a part of your baby’s cord to be used for training as 
described above please sign below. 
 
If you have any further questions either now or in the future, please do not hesitate to contact the 
person obtaining consent from you. 
 
Yours sincerely 
 
Clinical Director, Special Care Baby Unit NLS Course Director 
 
 
I give my permission for my baby’s umbilical cord to be used as described above. 
 
 
 

  



 

 

Programa de Re certificació d’SVI/SVA 
Versió aprovada pel DC Edu 12.12.2018 

 

Aquest document fa referència a l’article 10.3 de les regles de cursos de l’ERC, que faciliten la 
re certificació a través d’un programa de re certificació. 

Les normes per la re certificació d’SVI/SVA són les següents: 

 

A. Programa de Re certificació pels Proveïdors d’SVI/SVA 

1. Els proveïdors d’SVI/SVA poden estendre la validesa del seu certificat per dos anys, 
realitzant de forma satisfactòria dos mòduls de re certificació d’SVI/SVA en dos anys. Com 
a mínim, un d’aquests mòduls ha de ser presencial. El nou període de validesa comença 
des de la data de caducitat prèvia.  

2. Pels proveïdors de SVA, cada 5è any un d’aquests mòduls ha de ser un mòdul d’avaluació.   

3. Els mòduls de re certificació han de tenir una durada mínima de 2 hores. L’ERC facilitarà 
un mòdul presencial i un mòdul online cada any.    
Els programes de re certificació locals poden utilitzar-se sempre I quan els aprovi el CNR 
autosuficient o -en altres casos- el SEC. 

B. Programa de re certificació pels instructors d’SVI/SVA 

4. Per la re certificació del instructors, ensenyar a 4 mòduls de re certificació equival a 
ensenyar a 1 curs d’SVI. 
Per tant, en consonància amb la l’article 12.23 de les regles de cursos de l’ERC: 
- Un instructor d’SVI es pot re certificar ensenyant a: 

o Dos cursos d’SVI en 3 anys; 

o 1 curs d’SVI i 4 mòduls de re certificació en 3 anys; 

- Un instructor d’SVI es pot re certificar ensenyant a:  

o Dos cursos d’SVA en 3 anys; 

o  1 curs d’SVA I 2 cursos d’SVI en 3 anys; 

o  1 curs d’SVA i 1 d’SVI i 4 mòduls de re certificació en 3 anys; 



 

 

14.5 Política de l’ERC per gestionar les males praxis durant els 

cursos 

 

Examens de resposta multiple (MCQ): Informació a donar al candidat i guía per gestionar les males 
praxis. 

 

Declaració de l’European Resuscitation Council: 

L’ERC es pren molt seriosament totes les alegacions de mala praxi (incloent l’engany) i el DC investigarà 
a qualsevol candidat del que es sospiti una mala práctica, per després reportar al CoPresident del 
Science and Education Committee (SEC). Quan es consideri que és probable que s’hagi produït una 
mala praxi, el Consell Nacional, mitjançant del Director del Curs (o del Director Mèdic del Curs) o del 
president del SEC corresponent, remetrà l’incident al Director profesional apropiat de la seva área (p.e 
Director de Formació, Director d’Infermeria). En alguns casos, en funció de circumstàncies especifiques, 
el Consell Nacional de Ressuscitació remetrà l’assumpte directament al cos profesional del Candidat. 

Guia General 

La prevenció de la mala praxi pot començar abans de que comenci el test MCQ. La guía descriu les 
accions a realitzar per tots els Centres de Cursos de l’European Resuscitation Council per assegurar que 
el full final del MCQ es lliurat sota condicions d’examen i que tots els candidats coneixen la seva 
responsabilitat d’actuar honestament i amb integritat. És responsabilitat del Director del Curs i del 
Director Mèdic del Curs assegurar que el full de MCQ és lliurat sota condicions d’examen, amb algú 
vigilant present durant tot el temps que duri l’examen. 

Informació pels candidats 

S’ha d’informar als candidats a l’inici de l’examen de que: 
o No poden fer servir cap material o dispositiu multimèdia, com telèfons mòbils i tauletes, que han d’estar 

apagats i no es poden deixar sobre l’escriptori. 
o No es poden comunicar amb altres candidats i que s’han de mantenir en silenci durant l’examen. 
o Qualsevol pregunta sobre el full de preguntes o de respostes de l’examen s’ha de dirigir a la persona que 

vigila l’examen. 
o L’ERC es pren molt seriosament totes les alegacions de mala praxi i qualsevol candidat en que es sospiti 

mala praxi tindrà un resultat de suspens fins que es completi una investigació sobre el cas. 

Quan es consideri que hagi hagut mala praxi, el resultat del curs serà de suspens i l’incident es 
remetrà al CNR apropiat i al Director professional corresponent dins de la seva àrea 
d’empleament (p.e. Director de Formació, Director d’Infermeria) i en alguns casos, directament 

al cos profesional del Candidat. 

Guia per la gestió de la mala praxi 

El vigilant ha de monitorar i veure a tots els candidats i ocasionalment caminar per la sala. Quan observi 
un comportament que podria resultar en mala praxi, el vigilant ha de ser proactiu i apropar-se al 
candidat (o candidats) i recordar-los que el MCQ s’ha de completar en condicions estrictes d’examen i 
que qualsevol pregunta s’ha de dirigir a ell directament. Si el vigilant continua tenint sospites de que el 
candidat (o candidats) continuen realitzant una mala praxi, ha de prendre notes escrites de tot el que 
observa i informar al Director del Curs o al Director Mèdic del Curs l’abans possible, per permetre’ls 
informar al candidat de la situació i preguntar si el candidat admet o nega el que s’ha observat. 
Sospesant la resposta del candidat i les circumstàncies atenuants, el Director del Curs o el Director 
Mèdic del Curs ha d’obtenir declaracions del testimonis que hagin observat l’incident (això pot incloure 
altres candidats) i recollir còpies del paper de respostes. L’incident s’ha de documentar amb detall a 
l’informe del curs i enviar al Consell Nacional de Ressuscitació l’abans possible. 

El SEC apropiat convocarà a un panell de tres persones (que pot incloure a ell mateix) per fer 
consideracions de  l’incident. Revisant l’evidència, on es consideri que s’ha comès mala praxi, el CNR 
mitjançant el Director del Curs, el Director Mèdic del Curs o el Grup de Treball apropiat del CNR referirà  



 

 

 

l’incident al Director Professional corresponent. En alguns casos, en funció de circumstàncies 
especifiques, el Consell Nacional de Ressuscitació remetrà l’assumpte directament al cos profesional del 
Candidat. 

On no hi hagi un CNR o aquest no sigui autosuficient per aquell tipus de curs, aquestes accions les duran 
a terme pel SEC corresponent de l’ERC.  

Quan el candidat consideri que hi ha motius per qüestionar que qualsevol decisió presa en relació a 
assumptes de mala praxi / enganys, podrà fer-ho mitjançant el procediment d’apelació de l’ERC descrit 
a les Normes dels Cursos de l’ERC. 
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