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En aquest curs s’adquireixen coneixements i recursos necessaris per poder 

atendre a una persona davant d’una aturada cardíaca i realitzar la primera 

assistència fins que arribada dels equips sanitaris especialitzats. 

 

 

 

MODALITAT Presencial 

DURADA DEL CURS 6 hores (teòric i pràctic) 

A QUI VA DESTINAT 
Qualsevol persona amb o sense formació en primers 

auxilis. 

NOMBRE D’ALUMNES 8 alumnes per curs. 

 

SVB + DEA 
Suport Vital Bàsic i ús del Desfibrilador extern Automatitzat 

 

Característiques del curs 
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Aportar als alumnes els coneixements per atendre inicialment de forma eficaç a 

una víctima i que aquesta actuació permeti mantenir-la en les millors condicions 

possibles fins l’arribada dels especialistes sanitaris. 

 

Objectius específics: 

Conèixer i saber aplicar el protocol d’actuació davant una emergència. 

Poder reconèixer si una persona respon i respira. 

Saber realitzar les compressions toràciques i respiracions d’una manera 

efectiva. 

Saber utilitzar un DEA. 

Aprendre a realitzar la posició lateral de seguretat. 

 

La sessió es realitzarà amb un llenguatge i vocabulari entenedor i adaptat a nivell 

dels alumnes. El formador atendrà en tot moment als alumnes resolen qualsevol 

dubte que pugui haver-hi. 

Es comptarà amb el següent material: 

Maniquí d’entrenament. 

Maniquí enregistrador. 

DEA d’entrenament. 

Tots els alumnes que assisteixin al curs i superin el test de les compressions de 

qualitat durant 2 minuts rebran: 

Certificat d’us del DEA. 

Inscripció al registre de la Generalitat de Catalunya i del CCR (Consell català de 

Ressuscitació). 

Objectius 

Metodologia i material didàctic 

Titulació que s’acredita 
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Aquesta formació pot ser bonificada. 

Som una entitat de formació acreditada per; 

 

 

 

 

 

Totes les empreses disposen d’un crèdit per realitzar formacions al seus 

treballadors. Si vols aprofitar-lo, nosaltres t’ajudem a gestionar-ho tot. Treu el 

màxim rendiment al teu crèdit d’una forma fàcil i còmoda. Panifiquem la formació 

adaptant-nos a la vostra disponibilitat,  ens encarreguem de la comunicació a 

l’organisme competent i gestionem la formació perquè us la pugueu bonificar de 

forma automàtica.  

 

 

 

 

 

 

Jocnet Gestió Esportiva 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESA FORMADORA ACREDITADA 

GESTIONEM LA TEVA FORMACIÓ BONIFICADA 
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