
 
 
 
Estimats companys/es,  instructors de RCP Pediàtrica  
 
El Comitè de RCP de la Societat Catalana de Pediatria té com a objectius principals la formació i difusió 
de la RCP pediàtriques a Catalunya i vosaltres com instructors sou l'element bàsic per al seu 
desenvolupament, per això, la consolidació d'una manera formal i actualitzada, de la xarxa d'instructors 
en RCP pediàtrica al nostre territori, és també una prioritat.  
 
Com ja es va comentar en el curs d'instructor que vareu fer en el seu moment, una de les 
característiques d'un instructor és la responsabilitat en mantenir-se al dia en els temes de docència en 
RCP, i això inclou la necessitat i obligatorietat d'una actualització de coneixements i d'una reacreditació 
periòdica de les competències com a formador, (directrius tant del Grup Espanyol de RCP, del Comitè de 
RCP de la SCP, com del Consell Català de Ressucitació, ....).  
 
Actualment, la reacreditació com a instructor, pot obtenir-se, comunicant a la secretaria de la SCP 
(scpediatria@academia.cat)* el justificant d’haver participat en almenys dos cursos de RCP oficials (en 
relació a la titulació que es posseeix), en els dos últims anys.  
 
No obstant això, des del Comitè de RCP de la SCP, conscients d'aquestes necessitats, creiem que hem de 
facilitar els passos per a una correcta reacreditació docent d'aquells instructors que, per diferents 
motius no ho hagin pogut fer,  i realitzar una actualització de coneixements en RCP o recertificació, 
coincidint amb la publicació de les noves guies ILCOR 2010., tots dos, requisits imprescindibles per poder 
seguir realitzant la funció d'instructor a partir del 2011.  
 
Així doncs, us plantegem una jornada de treball per al 14 de desembre de 2010, en la que pretenem: 
  
• Fer una anàlisi crítica de les noves recomanacions de RCP Pediàtrica que està previst siguin publicades 
a l'octubre-novembre 2010 (recertificació).  
• Fer tallers de refresc docents (reacreditació) per a aquells instructors que no compleixin el requisit 
d'haver realitzat 2 activitats formatives en els dos últims anys.  
• Compartir el desenvolupament del programa, noves accions formatives i alternatives educatives o 
avaluatives (formació continuada).  
 
A efectes de planificació ja que es tracta d'un dia laborable, us avancem que les activitats de tallers i 
metodologia seran en horari matinal (reacreditació) i la presentació i discussió de les noves 
recomanacions serà a la tarda (recertificació). Per tant, i encara que l'assistència a la jornada completa 
és recomanable per a tots, aquells instructors que hagin estat prèviament reacreditats, podran d'assistir 
només a la sessió de tarda, si així ho desitgen.  
 
Després de la jornada seran tramitades automàticament les recertificaciones i reacreditaciones de tots 
els instructors que hagin participat de forma activa i efectiva, (tant a nivell del GERCPPN, com del CCR).  
 
Esperem que aquesta nova activitat del Comitè de RCP sigui del vostre interès i us animem a mantenir 
les vostres competències en formació de RCP. 
 
Rebeu una cordial salutació  
 
Pepi Rivera      Abel Martínez  
Coordinadora de la jornada    Director del Programa de RCP  
 
Barcelona, 27 d’octubre de 2010  
 
Nota.- 
*No oblideu donar el vostre nom complet i notificar nom del curs, dates i lloc, nom del director del curs  i 
tipus de tallers realitzats,  


