
 
 

 

 

Curs de Suport Vital Avançat (SVA) 
 
Àrea temàtica: Ciències de la Salut 
Modalitat: Semipresencial 
Data: 
- Curs a distància mitjançant la plataforma docent Moodle: del 28 de desembre al 24 
de gener (plataforma Moodle) 
- Fase presencial: 25-26 (1ª Ed) i 28-29 (2ªEd) 
Horari: de 9 a 19h (1er dia) i de 9 a 13:30h (2on dia) 
Durada: 12 hores presencials i aproximadament 30 de treball online (6,4 Credits del CCFCPS) 
Preu: 400 € 

 
Introducció 
La cardiopatia isquèmica és la primera causa de mort al món occidental, suposant a 
Europa al voltant del 40% de les morts en menors de 75 anys. 
La mort sobtada cardíaca (MSC) és la responsable de més del 60% de les morts per 
malaltia coronària. La incidència anual de la parada cardíaca extrahospitalaria és 
aproximadament de 38 per cada 100.000 habitants, sent la supervivència del 10,7%. 
Això suposa per al global de la Union Europea (507.000.000hab) gairebé 200.000 
episodis de mort sobtada amb només 20.000 supervivents. 
La taxa de supervivència de la MSC es relaciona directament amb la rapidesa amb que 
s'instauri el tractament i amb la coordinació d'una sèrie d'accions, conegudes com a 
cadena de la supervivència, encaminades a aconseguir la recuperar als pacients que 
sofreixen una MSC amb la millor qualitat de vida possible. És per tant crucial per als 
equips d'emergències, conèixer perfectament el maneig dels pacients que sofreixen 
una MSC. 

 
Coordinación 
Lorena Molina Raya: Directora acadèmica i coordinadora del postgrau. Infermera. PhD 
student en el programa de Biomedicina de la UPF. Màster Universitari de Lideratge i 
Gestió dels Serveis d’Infermeria. (UB). Cordinadora i docent del Grau en Infermeria de 
Tecnocampus Mataró (UPF). Infermera al serveis d’urgència de BSA i infermera del 
Sistema d’Emergències Mèdiques de Barcelona SEM. 

 
Francesc Carmona Jiménez: Llicenciat en Medicina i Cirurgia General per la UB. 
Especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Hospital Vall d’Hebron. “Màster Oficial 
en Atenció Integral al Pacient Crític i Emergències” per la UB. “Máster en Metodología 
de la investigación en Ciencias de la Salud” per la UAB. Metge del Sistema d’Emergències 
Mèdiques de Barcelona. Metge del “MotoGP World Championship Medical Team” . 
Secretari del Consell Català de Ressuscitació. Formador de formadors en Suport Vital 
Bàsic, Immediat, Avançat i Avançat en Trauma del Consell Català de Ressuscitació. 
Coordinador del Grupo de Treball en Suport Vital Avançat del Consell Català de 
Ressuscitaciói del Consejo Español de RCP (CERCP). Membre del Grup de Treball en 
Suport Vital Avançat del European Resuscitation Council. 

 

 



 
 

 

Tipus d’activitat: 
• Curs a distància mitjançant  la plataforma docent Moodle  (aproximadament 

30h) 

• Fase presencials (12h) 
• Control d’assistència (mínim exigit): 100 % 

 
Professionals als quals es dirigeix l’activitat : 

• Metges i DUI independentment de l’especialitat, especialment a aquells 
col·lectius que estan directament implicats en l’assistència de pacients crítics 
(Sistemes de Emergències i Urgències prehospitalàries, Serveis d’Urgències, 
Serveis de Medicina Intensiva, Serveis d’Anestèsia i Àrees de Reanimació, 
Unitats Coronàries, etc.…) 

PERFIL PEDAGÒGIC DE L’ACTIVITAT 
Objectiu/s general/s del curs 
L’objectiu bàsic dels cursos de SVA és la difusió del substrat teòric i de les habilitats 
tècniques que el configuren, i que queden recollits en l’apartat “organizació i logística”, 
entre el personal sanitari titulat, amb el fi de prevenir i tractar l’Aturada 
Cardiorespiratòria [ACR] segons recomnacions de l’Euopean Resuscitation Council així 
com millorar els coneixements i habilitats dels participants en el maneig mèdic del 
SVA en el que s’inclou el maneig avançat de la via aèria, la identificació i tractament de 
les arítmies periaturades, la identificació i maneig de la situació crítica i pacient, les 
habilitats tècniques per resoldre les situacions com són la implantació de vies, les 
pròpies maniobres de compressió, ventilació, connexió a respirador, etc., i valorar les 
situacions especials més freqüents que aboquen a l’aturada cardiorespiratòria: maneig 
de les situacions en traumatologia, anafilàxia, asma, xoc, alteracions metabòliques, etc. 
En resum el SVA inclou: 

• RCP de gran qualitat 
• Maneig avançat i tècniques especials per establir i mantenir una ventilació i 

circulació efectives 
• Monitoratge ECG, interpretació ECG 12 derivades, reconeixement i 

interpretació de arítmies; 
• Establiment i manteniment d’accessos vasculars 
• Tractament de pacients amb aturada respiratòria o cardíaca incloent la fase 

d’estabilització postressuscitació 
• Situacions especials en reanimació: asma, embaràs, hipotèrmia, ofegament, 

intoxicacions, trauma i pediatria 

Objectius específics o d’aprenentatge del curs (explicar en termes de millora en 
coneixements, habilitats i/o actituds) 

- Aprendre a diagnosticar una aturada cardiorespiratòria. 
- Adquirir els coneixements teòrics, tècniques i habilitats necessàries per al 

tractament de l’aturada cardiorespiratòria (ACR) utillatge i realitzades per 1-2 
persones. 

- Identificar i tractar altres situacions d’emergència que poden conduir a la ACR i 
la valoració del pacient críticament malalt segons el mètode ABCDE [via aèria, 
respiració (breathing), circulació, situació neurològica (disability) i exploració 

 



 
 

 

 

del pacient (exposure)] per tal d’identificar les situacions de risc més freqüents: 
control hemorràgia, obstrucció de la via aèria per un cos estrany, identificar als 
pacients que puguin presentar un Infart Agut de Miocardi o un Accident 
Vascular Cerebral,  una Insuficiència respiratòria greu de causa diversa, atenció 
a la situació hemodinàmica, etc. 

- Educació sobre els factors de risc cardiovasculars i prevenció dels accidents. 
- Maneig avançat de la via aèria clàssica (intubació orotraqueal), i les seves 

alternatives: mascareta laríngia, fast track, combitube, cricotomia, tub laringi, 
etc. 

- Arítmies, diagnòstic i tractament. Arítmies malignes i arítmies més freqüents en 
la situació de periaturada, diagnòstic i tractament: taquicàrdies regulars o 
irregulars amb complex ample o complex estret, bradicàrdies i BAV i la TV i FV 

- Desfibril·lació manual. 
- Tractament farmacològic i vies d’administració: vies perifèriques, centrals i la 

punció intraòssia. 
- Tractament integral, en equip, de l’aturada cardíaca. 
- Tractament en situacions especials (ofegament, traumàtics, embaràs, 

electrocució, anafilaxi, asma greu, intoxicacions freqüents…). 
- Cures postressuscitació. 
- Cures postressuscitació amb els primers elements d’implantació de la 

hipotèrmia. 
- Tractament integral i en equip de l’ACR. En forma de ‘rol playing’ en que un 

alumne efectua la direcció d’un cas i altres alumnes efectuen les maniobres que 
indica el primer i de manera rotatòria desenvolupen els casos  clínics 
prèviament dissenyats. 

- Registre de dades internacionals (Estil Utstein). 
- Ètica en reanimació. consideracions sobre els principis de bioètica aplicada a les 

situacions d’ACR 
- Coneixement del circuit hospitalari d’activació 
- Equip d’emergències hospitalari (en cas de cursos hospitalaris). Competències i 

organització 

Organització i logística 
Temari  del  curs:  Continguts  segons  Manual  Oficial  de  Suport  Vital  Avançat  de 
l’European Resuscitation Council: 

- Ventilació artificial i maneig avançat de la via aèria; Mascareta Facial, intubació 
orotraqueal i ventilació con bossa-mascareta. 

- Suport Vital Pediàtric. 
- Diagnòstic d’arítmies i desfibril·lació manual. 
- Tècniques d’administració de fàrmacs, vies venoses, intratraqueals, intraòssies. 
- Simulació de l’atenció en Equipo a l’ACR (SVA-Integrat). 

 



 
 

 

 
 

El temari es desenvolupa en 3 mòduls de 4 hores segons cronograma adjunt: 
 
 

Duració dels 
tallers 

 DIA 1  

 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 
08:30 - 09:00  Reunió d’instructors  
09:00 – 09:10 Benvinguda i presentació del curs 
09:11 – 10:00 Teoria: Metodologia ABCDE – Algoritme SVA – Dubtes fase no presencial 
10:01 - 10:30 RCP de qualitat RCP de qualitat RCP de qualitat 
10:31 – 10:45  CAFÈ  
10:46 – 12:00 Taller Via Aèria + Via IO Taller Arritmies i DF Taller Via Aèria + Via IO 
12:00 – 13:15 Taller Arritmies i DF Taller Via Aèria + Via IO Taller Arritmies i DF 

  DESCANSO / COMIDA  
14:15 – 14:45 Estil Utstein (registro de datos en el PCR) 
14:46 – 16:00 Pràctica ABCDE Pràctica ABCDE Pràctica ABCDE 
16:01 – 16:30 Taller SCA Taller SCA Taller SCA 
16:31 – 16:45  CAFÈ  
16:46 – 17:00 Demostració simulació integrada 
17:01 – 18:00 Simulació SVA Simulació SVA Simulació SVA 
18:00– 18:15 “Feedback” individualitzat amb els tutors 

 
 
 

  DÍA 2  
 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 
08:30 - 09:00  Reunió de instructores  

09:00 – 10:00 Simulació SVA + Sit. 
Especials 

Simulació SVA + Sit. 
Especials 

Simulació SVA + Sit. 
Especials 

10:01 – 11:00 Simulació Cures post 
“ROSC”. 

Simulació Cures post 
“ROSC”. 

Simulació Cures post 
“ROSC”. 

  CAFÉ  
 
11:01 – 12:15 

Simulacions integrades 
ABCDE + ACR 

(avaluació práctica) 

Simulacions integrades 
ABCDE + ACR 

( avaluació práctica) 

Simulacions integrades 
ABCDE + ACR 

( avaluació práctica) 
12:16 – 12:45  Avaluació Teòrica  
12:46 – 12:55 “Feedback” individualitzat amb els tutors 
12:56 – 13:00 Preguntes, resumen i conclusions del curs 

  Reunió d’instructors  

 



 
 

 

 

Professorat: 
El professorat del curs s’estructura en funció de las categories del Consejo Español de 
RCP i del CCR, creat a tal efecte i que es correspon amb les categories de l’ERC, del qual 
el curs és equivalent. 

- Instructor-Director: metges que han realitzat el curs d’instructors, dins de la 
cadena de formació de formadors; poden dirigir i impartir qualsevol curs de 
Suport Vital, inscrits en el Registre de l’European Resuscitation Council. 

- Instructors: personal mèdic i d’infermeria, que han realitzat el curs 
d’instructors, dins de la cadena de formació de formadors; poden dirigir i 
impartir qualsevol curs de Suport Vital, inscrits en el Registre de l’European 
Resuscitation Council o dels Consejo Español de Resucitación. 

En curs estàndard es manté una relació professor/alumne de 1/6-8. En un curs 
estàndard per a 28-24 alumnes, amb una ratio mínima de 2 instructors per cada grup 
de 6-8 alumnes. 

 
Número máxim de participants 
En general los cursos són de 16-24 alumnes, en funció del material pràctic disponible. 
S’ha de mantenir sempre una relació professor/alumne de 2/6-8. 

 
Metodologia docent 
La metodologia seguida és la que proposada pel European Resuscitation Council i les 
adaptacions del CERCP i del CCR. 
4.1.- Activitat a distància: El manual es lliurarà amb més de quatre setmanes 
d’antelació per a que es procedeixi al seu estudi i els alumnes hauran de realitzar 
tasques a la plataforma docent del CCR (www.aulaccr.cat) durant les quatre setmanes 
prèvies a la fase presencial. Les tasques seran avaluades i els alumnes rebran 
“feedback” de les seves respostes. 
4.1.- Activitat presencial: 
Part pràctica: L’entrenament en tècniques i l’assaig d’actuacions es farà al llarg de les 
classes pràctiques segons consta en el cronograma ja adjuntat. 
El mètode didàctic principal és el DEMOSTRATIU que consisteix en exposar i mostrar 
simultàniament. Es desenvolupa en les següents etapes: 

- Preparació del alumne, material didàctic, entorn,… 
- Explicació de la tasca per part del docent. 
- Realització de la tasca per part del docent. 
- Realització de la tasca per part del alumne. 
- Correcció immediata de las deficiències observades 

 
Avaluació 

Es   realitzen   diferents   tipus   d’avaluacions,   formatives   i   administratives, 
teòriques i pràctiques: 

1 Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test que es realitzarà mitjançant la 
plataforma docent www.aulaccr.cat. És obligatòria a efectes de valorar el punt 

 

http://www.aulaccr.cat/


 
 

 

 

de partida de los alumnes i individualitzar el seguiment per part del docent i 
influeix en l’avaluació final per superar el curs. 

2 Avaluació teòrica final: qüestionari tipus test amb 30 preguntes i 4 opcions de 
resposta, requerint-ne el 80% de respostes correctes per superar 
satisfactòriament el curso. 

3 Avaluació d’habilitats pràctiques: per mitjà del test estructurat. Per a la 
valoració, es requereix el 100% de las habilitats necessàries per efectuar una 
ressuscitació correcta. Es complementa amb l’avaluació continuada. 

4 Qüestionari Anònim de opinió sobre la activitat, material, organització i 
professorat. 

L’avaluació teòric-pràctica, serveix per conèixer el grau d’aprenentatge per part dels 
alumnes. 

 
Acreditació: 
Es obligatori el 100% de l’assistència al curs. Els alumnes que superin satisfactoriament 
les avaluacions teòriques i pràctiques rebran un certificat del Consell Català de 
Ressuscitació / Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, amb equivalència al 
curs de l’European Resuscitation Council, acreditat amb 11,5 crèdits pel Consell Català 
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud. 

 
Bonificació i descomptes: 

 
Curs Bonificable per a empreses 

 
20% Estudiants dels Centres Universitaris del TecnoCampus 

15% Treballadors d’empreses amb conveni 

10% Treballador d’empreses associades a la FAGEM 

10% Alumnes i les persones en situació d’atur 

10%  Treballadors d’empreses ubicades en el parc empresarial del TecnoCampus 

 


