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Dijous 24 febrer 2010
08.15
08.30

Benvinguda, recollida acreditacions i entrega del treball precurs
Introducció al curs

09.00–9.15: Programa de RCP de la Societat Catalana de Pediatria. Comitè de
RCP: Fonament i Objectius. Relació amb altres organitzacions: Consell
Català de Ressuscitació, Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal,
Consejo Español de Resucitación y European Resuscitation Council.
09.15–9.30: Cadena de formació en RCP pediàtrica. Tipus de Cursos: del Curs de
RCP bàsica al Curs d’instructors de RCP
9.30-10:00: Organització d’un curs de RCP.
10.00–11.00: Ensenyament i aprenentatge de l’adult. Comunicació didàctica.
Estructura universal de l’ ensenyament. Importància de l’avaluació.

11.00-11.30: Pausa/cafè
11.30–12.30: Metodologia docent: CLASSE TEÒRICA I DISCUSSIÓ TANCADA.
Demostració, discussió de grup i síntesi.
12.30–14.30: Pràctiques de metodologia docent: classe teòrica i discussió tancada
Els 4 grups amb pràctiques de 60 minuts rotatòries
14.30–16.00: Dinar
16.00–19.00: Pràctiques del material d’ensenyament dels cursos de RCP
• RCP bàsica + DEA
• Atenció al nen greu i RCP avançada (inclou via aèria, oxigenoteràpia i DF
manual)
• Reanimació neonatal i accés vascular umbilical
• Trauma i accés vascular intraossi
Els 4 grups amb pràctiques de 45 minuts rotatòries
19.00–19.30: Conclusions de la primera jornada
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Divendres 25 febrer de 2011
8.30–8.45: Benvinguda i Introducció al 2on dia
8.45–9.15: Metodologia per a l’ensenyament i avaluació d’habilitats: Model Guia.
Demostració, discussió de grup i síntesi.
9.15–11.00: Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats: RCP bàsica i OVACE

11.00–11.30: Pausa/cafè
11.30–14.30 h: Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats: 1a sessió
 Oxigenoteràpia, suport via aèria i ventilació
 Accés vascular
 DEA i diagnòstic d’arítmies i desfibril·lació
 Trauma
Els 4 grups amb pràctiques de 60 minuts rotatòries
14.30-16.00: Dinar
16.00–17.00: Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats: 2a. sessió
 Oxigenoteràpia, suport via aèria i ventilació
 Accés vascular
 DEA i diagnòstic d’arítmies i desfibril·lació
 Trauma
Els 4 grups amb pràctiques de 60 minuts rotatòries
17.00-17.30: Metodologia per a la direcció de simulacres docents: Demostració,
discussió de grup i síntesi
17.30–18.00: Pausa/cafè
18.00–20.00: Pràctica d’ensenyament i avaluació d’habilitats: 3a. sessió
 Atenció al nen greu
 Reanimació neonatal
Els 4 grups amb pràctiques de 60 minuts rotatòries
20.00–20.30: Conclusions de la segona jornada
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Dissabte 26 de febrer de 2011
8.30–9.00 h: Benvinguda i Introducció al 3er dia. Recapitulació
9.00–11.15: Pràctica de direcció de simulacres d’integració de RCP avançada
(4 tallers simultanis de 2 1/4 hores de durada)
11.15–11.45: Pausa/café
11.45–12.15 Metodologia per a la direcció de simulacres avaluatius. Demostració,
discussió de grup i síntesi.
12.15–13.45: Pràctica de direcció de simulacres avaluatius de RCP avançada i
comunicació de resultats
(4 tallers simultanis de 1 1/4 hores de durada)
13.45–14.00: Paper del instructor de RCP pediàtrica avançada dins el programa de
RCP de la SCP.
14.00–14.30: Avaluació del curs i cloenda
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