Inscripcions
Com fer-les?
Cal omplir la sol.licitud d'inscripció a
https://www.espeleologia.cat/ca/formacio/
documentacio-ece/sol-licitud-d-inscripcio-acurs-de-l-ece/ i adjuntar el justificant de
pagament al cc de la FCE: ES50 2100 1391
9102 0006 4119

Pràctica de desplaçament d'un accidentat.

La Federació Catalana d’Espeleologia té
l’objectiu que tot el col·lectiu espeleològic
català (voluntaris de l’Espeleosocors,
voluntaris de l’Escola Catalana
d’Espeleologia, voluntaris Iniciadors
Esportius i esportistes en general) puguin
acreditar la competència en: assistència
sanitària immediata nivell 2 i us d’aparells
de desfribil·lació externa automàtica (DEA).
S’ha arribat a un acord amb la Creu Roja de
Catalunya (centre autoritzat homologat per
la Generalitat de Catalunya) per assolir
l’acreditació d’aquestes competències.

Les places són limitades. Nombre màxim 11
participants. Es tindrà en compte (en cas de
superar aquest nombre): l’ordre d’inscripció,
els criteris de distribució per clubs i la
titulació federativa (espeleosocorristas, cos
docent de l’ECE…).
Límit d’inscripció: 19 d’octubre de 2018.

El preu del curs és de 200 €, inclou
material didàctic, documentació i material
col.lectiu.
Durada: 53 hores.
És requisit tenir complerts els 18 anys en
el moment de la inscripció.
Cal tenir llicència de la Federació
Catalana d’Espeleologia.

Organitza:

Amb el suport de:
Telèfon: 93 265 22 41
Correu electrònic: fce@espeleo.cat
Web: www.espeleologia.cat

CURS
D’ATENCIÓ
SANITÀRIA
IMMEDIATA
NIVELL II + SVBDEA 2018
SEMIPRESENCIAL
31/10/2018 – 15/12/2018

Descripció de l’acció
formativa
Curs teòric i pràctic configurat per adquirir
els elements necessaris per capacitar
primers actuants en la resolució de
situacions d’emergència i problemes de salut
que sens plantegen a la nostra vida diària i
esportiva.
Aquesta formació constarà de dos cursos
complementaris:
•

Curs de SVB-DEA (segons Decret
151/2012).

Criteris d’avaluació

•

Curs d’ASI, nivell II (segons Decret
225/1996).

• Participació al 100% de les activitats del
campus a distància.

Metodologia que
s’aplica
Pràctica d'espeleosocors.

Normativa dels cursos
•

Un cop superat el límit d'inscripció, no
s'admet cap tipus d'anul·lació.

Organitza:

Amb el suport de:

Cartell Curs ASI II + SVB-DEA.

Formació a distància (del 31/10/2018
al 30/11/2018)
Amb una càrrega de 37 hores es realitzarà a
través de la plataforma Moodle del campus a
distància de Creu Roja. A cada alumne se li
facilitarà, abans de l’inici del curs les claus
d’accés. La durada prevista de la formació a
distància és d’un mes, amb una dedicació
diària recomanada d’1 hora. Cada bloc
disposarà d’un calendari d’entrega
d’activitats i/o participació al foro.

Formació presencial (01/12/2018 i
15/12/2018)
Amb una càrrega de 16 hores, 2 dissabtes, a
raó de 8h per dissabte (de 10h00 a 14h00 i
de 15h00 a 19h00). A la seu de la Creu Roja
a Barcelona (c/Joan d’Àustria, 120).

• Assistència al 100% de les sessions
presencials.
• Prova d’avaluació: escrita i pràctica.
Per a obtenir la qualificació d’apte s’ha de
superar tant la prova teòrica, com la prova
pràctica del curs d’Atenció Sanitària
Immediata, nivell II, com del curs de SVBDEA.

«Vetllem per la formació
integral i de qualitat dels
nostres esportistes!».

