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PRESENTACIÓ  
GRUPO PREVING  és una marca sota la qual operen les nostres empreses especialitzades, 
dedicades a la prevenció de riscos laborals, Excelencia y Garantia para la Salud en el Trabajo, d’ara 
en endavant EGST és una participada, els Serveis Mèdics Assistencials per a l'empresa, la Gestió 
de l'Absentisme Laboral, Plans d'Autoprotecció, Simulacres i Formació. Totes elles mantenen un 
objectiu comú: vetllar per la salut dels / les treballadors/es. Comptant per a això amb un grup 
d'experts professionals, ajudant-se en tot moment d'alta tecnologia, desenvolupada per nosaltres 
mateixos. 
 
EGST dóna cobertura a qualsevol empresa en les seves 
necessitats preventives de la manera més eficient amb un 
bagatge cimentat en la innovació aplicada a la prevenció. 
Des del seu naixement, EGST  manté una marcada vocació 
innovadora i alhora aprofita la sòlida base que representen 
més de 100 anys d'experiència en la Prevenció de Riscos 
Laborals.  

A EGST  tenim l’experiència i el compromís d’un equip humà 
qualificat  i disposem  d’unes modernes instal·lacions i  dels mitjans tècnics més avançats, per a 
garantir l'acompliment del nostre objectiu: posar a disposició  dels Ens Locals, el millor recolzament 
i servei 
 
Així doncs, EGST  aposta decididament per donar la màxima satisfacció a les necessitats dels 
nostres clients, fet que alhora conforma la nostra missió, la nostra visió i els nostres valors: 
    Excel·lència – Qualitat orientada al client 
Actuem amb rigor, autoexigència i eficiència per oferir un servei de qualitat, professional, útil i d’alt 
nivell tècnic, situant el client en el centre de la nostra atenció. La qualitat és la nostra aspiració per 
respondre a les expectatives dels nostres grups d’interès i ser cada vegada més competitius.  
    Empatia – Entendre i ser entès 
Som propers en el servei i propers als Ens Locals perquè establim relacions de persona a persona  
i ens preocupem del benestar dels seus treballadors. A través de la comunicació i el diàleg ens 
situem en el lloc dels nostres clients per comprendre les seves necessitats i donar-los la millor de 
les respostes. 
    Obertura – Adaptar-se als reptes sent pioners 
La capacitat de ser adaptables als requeriments dels nostres clients i de l’entorn passa per la nostra 
vocació de ser innovadors en tots els àmbits de la nostra activitat. Tenim una actitud positiva, 
atenta i proactiva, actuem de forma àgil,  dinàmica i flexible amb els nostres clients, intentant 
donar respostes als Ens Locals abans que ens les demanin. 
    Confiança – Creure i comprometre’s 
La nostra tasca diària respon a una clara funció social: garantir la seguretat i la salut de les persones 
en els seus llocs de treball i respondre a les inquietuds dels Ens Locals en prevenció de riscos 
laborals. La solidesa de EGST , la nostra qualitat de servei  i l’actitud positiva i il·lusionant del nostre 
equip són els garants de la confiança que generem. 
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Acreditació 
EGST, està acreditada com a Servei de Prevenció Aliè pel Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant resolució des Serveis Territorials de Barcelona de data 1 d’Abril de 2009 i 
inscrita en el Registre de Serveis de Prevenció Aliens Acreditats, amb l’acreditació SP-124-B.  
Des el 05 d'agost de 2014, S.P.  té acreditació com a servei de prevenció aliè en l'àmbit territorial 
de tot l'Estat. 
 
Política de Qualitat 
La política de qualitat de EGST ve marcada per la necessitat i voluntat dels seus clients d’obtenir 
serveis tècnicament correctes i satisfactoris en el tracte, tenint plena consciència que aquesta 
política ha estat i és imprescindible per a l’entitat. 
Som una entitat prestadora de serveis, i per això cada persona de l’organització en la seva relació 
amb els clients, ja sigui de forma directa o bé indirectament en tractar-se de serveis de suport 
extern, transmet aquesta doble vessant de la qualitat en la seva més àmplia expressió. 
Totes les persones que conformen el EGST contribueixen a que la qualitat i el servei prestats 
s’adaptin millor a les necessitat derivades de la legislació i als valors empresarials, culturals i socials. 
 
Acreditacions 
ISO 9001:2015 
Tal com s’indica en el manual de qualitat, l’obtenció de la certificació ISO 
9001:2015, no és un fi en sí mateix, sinó una eina fonamental i una base 
immillorable per a la gestió de la qualitat i que garanteix disposar dels 
suficients canals per contrastar contínuament el grau de satisfacció dels 
nostres clients, així com d'un sistema de control intern que eviti cometre 
errors . 
L’obtenció i manteniment d’aquest certificat ha sigut un primer pas en la 
consolidació de la qualitat en el servei que oferim als nostres clients. 
 
Certificació ISO 14001: Sistema de Gestió Ambiental 
Provar un enfocament responsable, és un factor clau que oferim als 
nostres clients. Un client amb consciència ambiental és afins a altres 
clientes amb la mateixa consciència ambiental, amb aquelles que 
demostren el seu compromís a través de normes internacionalment 
reconegudes, com ara la sèrie de la certificació ISO 14001: correspon a 
un estàndard internacional de certificació de sistemes de gestió ambiental 
basat principalment en tres pilars: prevenció de la contaminació, millora 
contínua i compliment amb la legislació ambiental de la ciutat on s'aplica 
 
Norma OSHAS 18001 
La norma OHSAS 18001 estableix els requisits mínims de les millors 
pràctiques en gestió de Seguretat i Salut en el Treball, destinats a 
permetre que una organització controli els seus riscos per a la Seguretat 
i Salut en el Treball i millori el seu acompliment de la SST. 
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Norma OCA RSC 26000 
Per garantir el compliment de la nostra Política de Responsabilitat Social, 
s'han desenvolupat i implantat els requisits que estableix OCA RSC 26000 
i s'ha implantat un Codi de Conducta que són sotmesos a auditories que 
asseguren el seu compliment.  
En EGST  volem contribuir proactiva i voluntàriament a l'assoliment d'una 
societat millor i un medi ambient més net, on el creixement econòmic, la 
cohesió social i la protecció de la natura avancin en paral·lel. 
 
 
 
Integració al Grup Preving 
 
Els diferents serveis de prevenció (SPA) de Grup Preving, sota el lideratge de Preving Consultors, 
SLU, treballen de forma coordinada i amb les mateixes eines tecnològiques i metodologia de treball 
a tot el territori nacional però mantenint la proximitat i identificació de les mateixes amb els 
territoris en què està més implantats, en què són líders i referents del sector. 
A més cadascuna ells aporta un Know-how propi de gran valor que integrem i potenciem perquè 
tots els clients del Grup es beneficiïn de les més innovadores eines i innovacions tecnològiques 
aplicades a la prevenció de riscos laborals. 
 
Mostrem a continuació els SPA que actualment integren Grup Preving: 
 

 EXCELENCIA Y GARANTÍA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U. 
(S.P.) 

               Catalunya 
 PREVING CONSULTORES, S.L.U. 

               SPA matriu del grup amb presència a la resta de territori 
 GABINETE DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD LABORAL, S.L.U. 

(VITALY)  
Serveis Mèdics d'Empresa i Gestió d'Absentisme 
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1. MEMORIA TÉCNICA RELATIVA AL PROGRAMA DEL CURS BASIC DE FORMACIO PER 
A LA UTILITZACIÓ DELS DEA I PRIMERS AUXILIS 
 

Dins d'aquest apartat estan incloses les dues accions formatives de Suport Vital Bàsic (SVB) i 
desfibril·lació externa semiautomàtica (DEA): 

a) Accions formatives: curs inicial 
b) Accions formatives: curs de reciclatge 

 
1.1. Programa de continguts  de l’acció formativa validat pel departament competent 

en matèria de salut, o en qui delegui. 
 

a) L’objectiu de les accions formatives: curs inicial és realitzar el suport vital bàsic (SVB) en 
pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin i aplicar el desfibril·lador (DEA) 
en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.  
 
Aquestes accions formatives: curs inicial estan dirigides al personal no sanitari de suport 
vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (DEA), d’acord amb el que estableix el DECRET 1512 
i el Consell assistents/alumnes Català de Ressuscitació (CCR). Sessions formatives de 6 
hores de durada, per un màxim de  
 
La metodologia serà activa i participativa, en què el formador serà un facilitador dels 
continguts teoricopràctics, utilitzant els mitjans didàctics per transmetre els conceptes 
teòrics exposant als alumnes a situacions reals que es donen en el seu treball diari per 
millorar els seus competències i competitivitat dins de l'empresa 
 
El curs té per objectiu aportar els coneixements i les destreses necessaris per poder fer una 
primera atenció de la parada cardíaca fins al moment de l'arribada dels equips especialitzats. 
Per això els alumnes en finalitzar el curs han de ser capaços de: 

• Identificar: 
• Una pèrdua de consciència. 
• L'absència de respiració. 
• La presentació d'una parada cardiorespiratòria. 
• Alertar al 112 o al dispositiu de parades si es troba a un Hospital. 
• Aplicar les tècniques de RCP bàsica i la utilització de màscares per a la ventilació 
artificial. 
• Utilitzar amb rapidesa i eficàcia un desfibril·lador (DEA). 
• Conèixer els aspectes bàsics del manteniment d'un DEA. 
 

        Fase teòrica 
 La finalitat didàctica del programa és proporcionar, d'una banda, un suport teòric suficient 
que permeti un aprofitament òptim de la part pràctica que constitueix la part principal del 
curs presencial: durada de 1 hora. 
 
A la fase teòrica s'impartirà les bases del coneixement teòric de la ressuscitació i la seqüència 
d'actuacions bàsiques i instrumentalitzades recomanades per les societats científiques a la 
parada cardíaca. 
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Temari teòric: 

1. Introducció 
2. Causes i llocs més comuns de l’atur cardiorespiratòria. 
3. Cadena de Supervivència, reconeixement situació i activació dels sistemes 

d’Emergències Mèdiques(SEM 112). 
4. Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran qualitat. 
5. Què és? I perquè serveix in DESA? 
6. Importància de la desfibril·lació precoç 
7. Seguretat en la utilització del DESA, manteniment i aspectes legals. 
8. Seqüencia d’ actuació (algorisme) amb DESA i sense DESA. (CCR) 

 
El material didàctic previst per a aquesta fase és el Manual Guia de Suport Vital Bàsic i 
Desfibril·lació DEA 
 

Fase pràctica 
Amb una durada total de 5 hores. Les classes pràctiques 
consistiran en la realització per per del alumnes de les tècniques 
següents: 

• RCP bàsica. Ús de la màscara per a la ventilació boca-boca. 
• Tècniques de RCP: ennuegament i posició lateral. 
• Desfibril·lació externa automàtica. 
• Simulació reglada de parada cardiorespiratòria (RCP) 

 
 

Temari pràctic: 
1. Suport Vital Bàsic (SVB). Seqüencia d’ actuació (algorisme). 
2. Posició lateral de Seguretat. 
3. Obstrucció de la via aèria. Seqüencia d’ actuació (algorisme). 
4. Conèixer com és el DEA, col·locar pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el 

DEA 
5. Simulació de pràctiques integrades del SVB amb i sense DEA. 

 
El material a utilitzar en aquesta fase és el  maniquí d’adult i el maniquí pediàtric.  
 

Examen teòric-pràctic 
Avaluació teòrica: Es realitzarà un examen tipus multitest amb preguntes, cadascuna amb diferents 
contestacions possibles, de les quals només una serà vàlida. Superaran aquesta prova aquells 
alumnes/assistents que contestin adequadament almenys al 85% de les preguntes. 
 
Avaluació pràctica: Al final de la classe pràctica de RCP i DEA s'efectuarà una avaluació dels 
coneixements pràctics adquirits pels alumnes en cadascuna de les tècniques fonamentals, i s'han 
de superar uns nivells preestablerts, d'acord amb els estàndards internacionals. 
 
Avaluació final: La nota final de l’avaluació pràctica tindrà un pes del 60% i la teòrica d’un 40%. 
 
Certificat acreditatiu del curs, emès per EGST,  per cadascun dels assistents degudament 
autoritzada pel CCR (Consell Català de Ressuscitació). 
 
Aquesta formació tindrà una vigència màxima de 3 anys. 
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b) L’objectiu de les accions formatives: curs de reciclatge és realitzar  una sessió recordatòria 

de 1, 5 hores de durada, per un màxim de 8 assistents/alumnes del suport vital bàsic (SVB) 
en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin i aplicar el desfibril·lador 
(DEA) en pacients amb aturada cardiorespiratòria que ho requereixin.  

 
És condició imprescindible per poder participar en el curs de reciclatge haver realitzat i aprovat, en 
els 3 anys anteriors, un curs acreditat per la CCR (Consell Català de Ressuscitació). 
 
Aquestes accions formatives: curs de reciclatge estan dirigides al personal no sanitari de suport 
vital bàsic (SVB) i ús de desfibril·ladors (DEA), d’acord amb el que estableix el DECRET 1512 i el 
Consell Català de Ressuscitació (CCR). 
 
El curs s'estructura de la manera següent: 

1. Recordatori teòric de la seqüència d’actuació del SVB i del DESA. 
2. Realització d'una seqüència de RCP completa segons els criteris de l' European 
Resuscitation Council. 
3. Simulació de pràctiques integrades del SVB amb i sense DESA. 
4. Avaluació teòrica. 

 
Avaluació pràctica: Al final de la classe pràctica de simulació RCP i DEA s'efectuarà una avaluació 
dels coneixements pràctics adquirits pels alumnes i s'han de superar uns nivells preestablerts, 
d'acord amb els estàndards internacionals. 
 
Certificat acreditatiu del curs, emès per EGST,  per cadascun dels assistents degudament 
autoritzada pel CCR (Consell Català de Ressuscitació). 
 
Aquesta formació tindrà una vigència màxima de 3 anys. 
 
 
1.2. Estructura, seqüencia i distribució horària dels continguts 

 
Minuts CRONOGRAMA CURS INICAL SVB-DEA 

10 Instructor/formador: Breafing curso 

60 

Fase  Teòrica. 
 

1. Benvinguda. Presentació. Objectius del curs. Seguretat de l'entorn 
i maniquins 

2. Causes i llocs més comuns de l’atur cardiorespiratòria. 
3. Cadena de Supervivència, reconeixement situació i activació dels 

sistemes d’Emergències Mèdiques(SEM 112). 
4. Importància de la ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de gran

qualitat. 
5. Què és? I perquè serveix in DESA? 
6. Importància de la desfibril·lació precoç 
7. Seguretat en la utilització del DESA, manteniment i aspectes 

legals. 
8. Seqüencia d’ actuació (algorisme) amb DESA i sense DESA. (CCR)

15 DESCANS 
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35 

                                       Pràctica 
Realització d'una seqüència completa de l'algorisme de SVB-DEA: 
L'instructor/formador davant de tots els alumnes fa una seqüència 
completa que inclou DEA....Després de la trucada d'ajuda, un dels 
alumnes (prèviament advertit) aproparà el DEA un cop fet un bucle 
complet de 30:2 i es farà també la seqüència del DEA. 
L'instructor/formador explica breument el que ha fet: conjunt de 
l'algorisme fent participar els alumnes perquè identifiquin cada punt de 
l'algorisme. 
 

 Seguidament l'instructor/formador dividirà el grup de 8 assistents (si és 
el cas) en dos subgrups de 4 

     10 
                                         Pràctica 

El instructor inicia la classe amb el desglossament de l'algorisme als 
assistents/alumnes  

90 

GRUP A GRUP B 
Pràctiques SVB – DEA.  

Habilitats “pas a pas” seguint els 
4 passos  

A1-Seguretat-consciència-ajuda! 
A2-Obrir la via aèria i  
A3-Mirar si respira 
B-112 
C-Compressions  
D-Ventilacions 
E-DEA 
               Integració 30:2 (tots els 
alumnes han de fer 2 minuts de RCP) 

Pràctiques SVB – DEA.  
Habilitats “pas a pas” seguint els 

4 passos  
A1-Seguretat-consciència-ajuda! 
A2-Obrir la via aèria i  
A3-Mirar si respira 
B-112 
C-Compressions  
D-Ventilacions 
E-DEA 
               Integració 30:2 (tots els 
alumnes han de fer 2 minuts de RCP) 

15 DESCANS 
 Practiques GRUP A Practiques GRUP B 
 & & 

25 Simulacions integrades  Simulacions integrades  

25 

Simulacions PLS y OVACE         
(PLS: Posició Lateral de 

Seguretat.  
      OVACE: Obstrucció de Via 

Aèria per Cos Estrany) 

Simulacions PLS y OVACE         
(PLS: Posició Lateral de 

Seguretat.  
      OVACE: Obstrucció de Via 

Aèria per Cos Estrany) 

30 

Sessió conjunta  
2. Avaluació i resumen 

Diapositives situacions especials: nens, ofegats i tipus d'intervinent 
Aspectes legals. Dubtes. Resum final. 

Test avaluació. Enquesta de satisfacció. Comiat 
15 Via aèria: pocket mask Via aèria: pocket mask 

30 
Avaluació teòrica final dels  assistents /alumnes 

 

enquesta de satisfacció 360 
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Minuts CRONOGRAMA CURS RECICLATGE SVB-DEA 

5 Instructor/formador: Breafing curso 

20 

                                       Teòrica 
 1.Recordatori teòric de la seqüència d’actuació del SVB i del DESA. 

. 
 

      5 

                                         Pràctica 
 Seguidament l'instructor/formador dividirà el grup de 8 assistents (si és el 
cas) en dos subgrups de 4: Simulació de pràctiques integrades del SVB amb 
i sense DESA i Realització d'una seqüència de RCP completa segons els 
criteris de l' European Resuscitation Council. 
 

40 

GRUP A GRUP B 
Pràctiques SVB – DEA.  

Simulació de pràctiques integrades 
del SVB amb i sense   

DESA C-Compressions  
D-Ventilacions 

 
Realització d'una seqüència de RCP
completa segons els criteris de l'
European Resuscitation Council: 

Integració 30:2 (tots els alumnes 
han de fer 2 minuts de RCP) 

Pràctiques SVB – DEA.  
Simulació de pràctiques integrades 
del SVB amb i sense   

DESA C-Compressions  
D-Ventilacions 

 
Realització d'una seqüència de RCP 
completa segons els criteris de l' 
European Resuscitation Council: 

Integració 30:2 (tots els alumnes 
han de fer 2 minuts de RCP) 

20 4. Avaluació teòrica. 
enquesta de satisfacció 

90  
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1.3. Qualificació i grau d’experiència del professorat. 
 
CURRICULUM VITAE 

Dades Personals 

Nom i Cognoms  SONIA JUAREZ DELGADO 

Nº Col∙legiada  423.004 

N.I.F.  47701597B 

E‐mail  sjuarez@egarsatsp.es  

Dades Acadèmiques i altres coneixements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudis 

● Títol Universitari Oficial de Diplomada en Infermeria 

● Títol Oficial de Infermera Especialista en Infermeria del Treball 

● Tècnic superior en Prevención de Riscos Laborals especialista en 

Seguridad, Higiene, y Ergonomia y Psicosociología aplicada. 

● Instructora  en  Suport  Vital  Bàsica  i  Desfibril∙lació  Externa 

Semiautomàtica  DESA  por  el  Plana  Nacional  de  Resucitación 

Cardiopulmonar de  la  Sociedad Española de Medicina  Intensiva, 

Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC)  d'acord  amb  les 

recomanacions de l'European Resuscitation Council (ERC). 

● Instructora  en  Suport  Vital  Bàsic  i  Desfibril∙lació  Externa 

Semiautomàtica DESA pel Consell Català de Ressuscitació (CCR). 

● A  més  dels  coneixements  adquirits  durant  la  realització  dels 

estudis  que  avalen  el meu  títol  se'n  poden  sumar  altres  que  el 

complementen: 

Nutrició i Dietètica per a Infermeria. 

Pautes d´Actuació d´Infermeria a Urgències. 

Interpretació Analítica per a Infermeria. 

Deformitats, ortopèdia i dolors de la columna vertebral. 

Reumatologies i àlgies vertebrals. Diagnòstic i tractament de les 

patologies de la columna vertebral. 

Infermeria i Vacunes. 
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Idiomes 

Nivell alt de castellà escrit, parlat i entès. 

Nivell D de català. 

Nivell mitjà de francès escrit, parlat i entès, cursat dins l’ensenyament 

reglat. 

Nivell bàsic d'anglès. 

Coneixements 

d'informàtica 

Coneixement d'usuari. 

Experiència Professional 

 

Detall Experiència 

Professional 

  ● 2001: Mutual Cyclops, centre assistencial, servei de 
traumatologia i urgències. 
● 2002: Consulta de traumatologia del I.C.S. a CAP II del 
Vallès Oriental (Les Franqueses) 
● 2002 i actual: Servei de Prevenció: EgarsatSP, 
departament de vigilància de la salut. 
● 2004: Consorci Sanitari Hospital de Mollet, al servei 
d'urgències. 

Disponibilitat per 

desplaçar‐se 

Si 

Carnet de Conduir  Vehicle propi: B 

Horari disponible  Flexible 

 
 
CURRICULUM VITAE 

Dades Personals 

Nom i Cognoms  JORDI PULINOSA MIRÓ 

N.I.F.  40973318Z 

E‐mail  jordipulinosa@gencat.cat 

Dades Acadèmiques i altres coneixements 

 

Estudis 

 Director Instructor de Suport vital bàsic i Desfibril∙lador extern 

semiautomàtic “SVB + DEA”. 

Consell Català de Ressuscitació. Semicyuc i ERC (European 

Resuscitation Council). 

 Tècnic intermedi en prevenció de riscs laborals. 

Realitzat a: General Fast Service Company, S.A. Barcelona. 

Generalitat de Catalunya. 

 Tècnic en transport sanitari ‐ I.E.S. Generalitat de Catalunya. 
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 Graduat escolar ‐ Col∙legi Sant Josep de Calasanz. 

 

 

Idiomes 

Nivell alt de castellà escrit, parlat i entès. 

Nivell B de Català ‐ l'escola pública de la Generalitat de Catalunya. 

Coneixements 

d'informàtica 

Curs d'INFORMÀTICA WINDOWS 95 ‐ Generalitat de Catalunya. 

Barcelona, novembre 1996. 

Experiència Professional 

 

 

 

 

Detall Experiència 

Professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall Experiència 

Professional 

 EFEC, Escola de Formació Emergències de Catalunya. 
Gerent i Director de formació. Des del 2009 

 SCUB S.A. 061 Barcelona, Urgències Mèdiques de Barcelona. 

 SEM S.A. Sistema d'Emergències Mèdiques – Tècnic de 
Transport Sanitari. Des del 3 d'abril de 1996, 

 Actualment treballant a la Unitat de Reacció i Intervenció 
“URI”. Dedicada a grans catàstrofes i accidents RNBQ. 

 FEMAREC ‐ Coordinador de formació. Des del gener del 
2005. 

 Ambulàncies LAFUENTE S.A ‐ Tècnic de Transport Sanitari. 
Des d'agost del 2000 fins al febrer del 2004. 

 
DOCÈNCIA: 

 Formador de Bombers de la Generalitat a Urgències i 
Emergències ‐ escola de bombers de Mollet, des de juny 
de 1999. 

 Formador de tècnics de transport sanitari ‐ estudis 
estratègics internacionals, des del març de 1999. 

 Instructor de bombers en l'extinció i lluita contra el foc – 
centre de formació de Can Padró, des del novembre del 
2001. 

 Formador a Urgències i Emergències ‐ Femarec, des del 
novembre del 2002. 

 Coordinador del grup de formació en emergències, de 
gener de 2005 a juny de 2007. 

 Formador en Prevenció de riscos laborals ‐ Nexgrup 
“Tecnologia en prevenció”, del desembre del 2003 fins al 
2005. 

 Formador en Suport Vital Bàsic + DEA ‐ ICESE Prevenció, 
des de l'abril del 2005. 

 Formador a urgències i emergències ‐ CEE, Centre 
d'Ensenyaments Especialitzats, des del juny del 2006. 

 Formador a Suport Vital Bàsic + DEA ‐ SEM 061, des 
d'octubre del 2006. 

 Formador en Accidents de Múltiples Víctimes a Tècnics en 
Transport Sanitari de Catalunya – SEM 112, any 2010. 

 Formador de Policies de Catalunya a Urgències i 



“ACORD MARC de subministrament d’aparells desfibril∙ladors (DEA), i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya.” 
. 

Licita: Excelencia y Garantia para la Salud en el Trabajo, SLU. 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall Experiència 

Professional 

Emergències ‐ Escola de Policia de Catalunya. 
Institut de seguretat pública de Catalunya. Des de maig 
2007. 
 

FORMACIÓ DE FORMADORS 

 Curs de FORMACIÓ DE FORMADORS. 
Realitzat al SEM. Febrer 2007. 
40h lectives. 

 Curs de COMUNICACIÓ I RELACIÓ INTERPROFESSIONAL. 
Realitzat a l'Institut Català de la Salut. Barcelona. Octubre 
2001 
20h lectives. 

 Curs de FORMACIÓ DE FORMADORS EN EMERGÈNCIES. 
Realitzat al centre de formació de Can Padró. Manresa. 
Gener 2001. 
220h lectives. 

 Mòdul de la METODOLOGIA DIDÀCTICA DE LA FORMACIÓ. 
Realitzat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Març 
2001. 
20h lectives. 

 Mòdul de DISSENY I PROGRAMACIÓ DE LA FORMACIÓ. 
Realitzat a la Universitat Politècnica de Catalunya. Gener 
2001. 
20h lectives. 
 

ORGANITZACIONS 

 Elaboració de l’adaptació de les qualificacions del catàleg 
estatal de qualificacions professionals, pel departament 
d’educació de formació professional. 
ICQP (Institut Català de les Qualificacions Professionals) 
Com a Formador Expert de la Generalitat de Catalunya 

 Preparació de la qualificació del TTS a nivell de formació 
professional 
Anys 2005‐2006. 
Coordinador d'ICQP des del gener del 2007. 

Col∙laborador a l'organització de: 
II Jornades de tècnics d'emergències de Catalunya, abril 2001 
I Jornades de Tècnics d'Emergències de Catalunya, abril 2000 
 

 Participació al simulacre realitzat a Madrid pel SAMUR 
2008 ‐ A les XVII Jornades municipals sobre catàstrofes. 
 

PONÈNCIES 
XIV CONGRESS NACIONAL CATALA D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES 
ACTUALITZACIONS PER A TÈCNICS EN TRANSPORT SANITARI 
Ponència sobre el futur del TES (tècnic en emergències 
sanitàries) ‐ Com a creador de la formació professional. Maig del 
2007 

 

   Curs de COM TRANSMETRE MALES NOTÍCIES. 
Realitzat al SEM. Novembre del 2009. 
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Formació Continuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació Continuada 

 

 

 Curs d´ACTUACIÓ D´EQUIPS MULTIDISCIPLINARS. 
Realitzat al SEM. Novembre del 2009. 

 Curs de SUPORT A MITJANS AEREUS 
Realitzat al SEM. Juny del 2009. 

 Curs de CONTENCIÓ PACIENT AGRESSIU 
Realitzat al SEM. Novembre 2008 

 Curs de SOBREESFORÇOS EN ASSISTÈNCIA I TRANSPORT 
SANITARI 
Realitzat al SEM. Octubre 2008 

 Curs de TÈCNIQUES DE PROGRESSIÓ VERTICAL 
Realitzat al SEM. Juny 2008. 

 Curs de FORMACIÓ XARXA I APARELLS DE 
RADIOCOMUNICACIÓ TETRA 
Realitzat al SEM. Abril 2008. 

 Curs de MANIOBRES A ESPAIS SENSE VISIBILITAT: US 
D'EQUIPS AUTONOMS, ABORDATGE I RESCAT DE VICTIMES. 
Realitzat al SEM. Març 2008. 

 Curs de RECLASSIFICI PER A TTS CATEGORIA 1‐A 
Realitzat al SEM. Febrer‐març 2008. 

 Curs de SUPORT VITAL BÀSIC I DEA. 
Realitzat al SEM. Octubre 2007 

 Curs de TALLER TEORIC‐PRACTIC BASIC D'ATENCI INICIAL AL 
MALALT TRAUMATIC. 
Realitzat al SEM. Abril 2007. 

 Curs d´INTRAÒSEA. BONE INJECTION GUN (BIG) 
Realitzat al SEM. Abril 2007. 

 Curs de CONDUCCIÓ SEGURA. 
Realitzat al SEM. Desembre 2006 

 Curs de FARMACOLOGIA. 
Realitzat al SEM. Desembre 2006 

 Curs del MANEIG DE LA FASTRAK 
Realitzat al SEM. Novembre 2006 

 Curs de MERCADERIES PELIGROSOS. 
Realitzat al SEM. Maig 2006. 

 Curs de SVA “Suport Vital Avançat” 
Realitzat a SCUB S.A. 061 de Barcelona. Novembre del 2004. 

 Curs de NBQ 
Realitzat a SCUB S.A. 061 de Barcelona. Maig del 2004. 

 Curs de SVB + DEA. 
Realitzat a SCUB S.A. 061 de Barcelona. Febrer del 2004. 

 Curs de TRAUMATOLOGIA. 
Realitzat per SCUB S.A. 061 de Barcelona. Març del 2003. 

 Curs de CONDUCCIÓ SEGURA PER A VEHICLES D'URGÈNCIA. 
Realitzat per SCUB S.A. 061 de Barcelona. Març del 2003. 

 Curs de REANIMACIÓ PEDIATRICA. 
Realitzat pel Grup Espanyol de RCP Pediàtrica i Neonatal, i la 
Societat Catalana de Pediatria. Octubre del 2000 

 Curs d'URGÈNCIES PSIQUIÀTRIQUES. 
Realitzat per SCUB S.A. 061 de Barcelona. Març del 2000. 

 Curs de TÈCNIQUES ASSISTENCIALS EN ACCIDENTS DE 
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TRÀNSIT. 
Realitzat per la Confederació d´Empresaris. BCN. Desembre 
del 1999. 

 Curs de TÈCNIQUES ASSISTENCIALS EN ACCIDENTS 
LABORALS. 
Realitzat per la Confederació d´Empresaris. BCN. Octubre 
del 1999. 

 Curs de REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR I CEREBRAL per a 
T.T.S. 
Realitzat per SCUB S.A.061 i Universitat Autònoma de 
Barcelona. Novembre del 1999. 

 Curs de CONDUCCIÓ I MANTENIMENT DE VEHICLES 

 SANITARIS 
Realitzat per la Confederació d´Empresaris BCN. Novembre 
del 1998. 

 Curs de CONDUCCIÓ SEGURA PER A TÈCNICS SANITARIS. 
Realitzat pel centre Can Padró. Manresa. Octubre del 1998. 

 Curs de PRIMERS ACTUANTS EN ASSISTÈNCIA 

 EXTRAHOSPITALÀRIA. 
Realitzat pel centre Can Padró. Manresa. Octubre 1998 

 Curs d'AUXILIAR SANITARI DE TRANSPORT. 

 Realitzat per SCUB S.A. 061 de Barcelona. Setembre de 
1997. 

 Curs d'ACCIDENTS DE MULTIPLES VICTIMES I CATASTROFES. 
Realitzat per l´Escola d´Infermeria del Mar. Barcelona. Abril 
del 1997. 

 Curs de SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I CATASTROFE. 
Realitzat per l'IEM a la clínica del Pilar. Barcelona. Juny del 
1996. 

 Curs de SANITARI CONDUCTOR. 
Realitzat per SCUB S.A. 061 Barcelona. Març de 1996. 

 Curs d'AUXILIAR DE TRANSPORT SANITARI. 
Realitzat per la Creu Roja. Sabadell. Juny del 1995. 

 Curs de SOCORRISME BÀSIC. 
Realitzat per la Creu Roja. Barcelona. Gener de 1993. 

 

 

 

 

 

 

Jornades 

 

 XVII Jornades municipals sobre catastrofes. Realitzat pel 

Samur. Madrid, maig 2008. 

 Workshop Internacional. Professionals i organització dels 

sistemes d’emergències mèdiques. Realitzat pel SEM, 

Barcelona, gener del 2007. 

 II Jornades nacionals de centres coordinadors sanitaris 

dEspanya. Realitzat pel sistema d'emergències mèdiques. 

Barcelona, febrer del 2003. 

 XI Jornades municipals sobre catàstrofes. Realitzat pel 

Samur. Madrid, maig del 2002. 

 8a Jornada dels serveis d'urgències dels hospitals de 

Catalunya. Realitzat per la Societat Catalana de Medicina 

d'Urgència. Manresa, octubre 2000. 
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 IX Jornades municipals sobre catàstrofes. Realitzat pel 

Samur. Madrid, maig 2000. 

 Jornada sobre Salvament, Abordatge i tractament inicial a 

les víctimes dincendis. Realitzat pel 112 de Catalunya, a la 

Universitat Autònoma de Barcelona, maig del 2000. 

 I Jornades de tècnics d'emergències de Catalunya. Realitzat 

per l'ACTE. Barcelona, abril del 2000. 

 Jornada sobre transport i tractament inicial de víctimes 

dincendi. Realitzat per la Facultat de Medicina de la 

Universitat de Valladolid. Desembre del 1999. 

 III Reunió d'Urgències i Emergències de Catalunya sobre 

assistència al lesionat medul∙lar. Realitzat per l'Hospital 

General de Vic. Vic, novembre de 1999. 

 VII Jornades municipals sobre catàstrofes. Realitzat pel 

Samur. Madrid, maig del 1998. 

 VI Jornades municipals sobre catàstrofes. Realitzat pel 

Samur. Madrid, maig del 1997. 

Disponibilitat per 

desplaçar‐se 

Si 

Carnet de Conduir  Vehicle propi:  A1 – A2 – B1 – B2, BTP – C1 – C 

Horari disponible  Flexible 

 
 
 
CURRICULUM VITAE 

Dades Personals 

Nom i Cognoms  RICARDO TRIGUERO PÉREZ 

N.I.F.  47609468C 

E‐mail  ricardotriguero@gmail.com  

Dades Acadèmiques i altres coneixements 

 

Estudis 

2016 – 2018 Tècnic en Emergències Sanitaries ‐ Centre: Guineueta 

2011 – 2012 Tècnic en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi 

Natural ‐ Centre Ribera baixa 

 

Idiomes 

Català nivell C 

Castellà llengua nativa 
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Anglès nivell Bàsic 

Coneixements 

d'informàtica 

Coneixements a nivell d’usuari de microsoft office. 

Experiència Professional 

 

 

 

Detall Experiència 

Professional 

 2019 ‐ Actualment Tècnic en Emergències en Unitat 
Intervenció i Suport. SEM 

 2016 ‐ Actualment Tècnic en Emergències en Unitat de 
Suport Vital Bàsic i Suport Vital 

 Avançat. FalckVl. 

 2010 ‐ Actualment Bomber en la secció activa del cos de 
Bomber voluntari. Generalitat de 

 Catalunya al Parc de Sant Vicenç del Horts. 

 2006 ‐ 2016 Tècnic en Emergències en Unitat de Suport Vital 
Bàsic i Suport Vital 

 Avançat. Servicios Sanitarios Condal,S.L 

 2012 ‐ 2014 Tècnic en Emergències en Unitat de Suport Vital 
Avançat. Bomber de la 

 Generalitat de Catalunya. 

 2004 ‐ 2006 Transportista. Airconfer. S.L. 

   

Formació Continuada 

 

 

 

 

 

 

 

Formació Continuada 

 

 Suport vital bàsic i Desfibrilació Semiautomàtica (SVB + 

DEA). Consell Català de Ressuscitació. 

 Director Suport vital bàsic i Desfibrilació Semiautomàtica. 

Semicyuc i Departament de Salut de Catalunya. 

 Instructor Suport vital bàsic i Desfibrilació Semiautomàtica. 

Semicyuc i Departament de Salut de Catalunya. 

 Instructor d’instructors Suport vital bàsic i Desfibrilació 

Semiautomàtica. Semicyuc i Departament de Salut de 

Catalunya. 

 Riscos biològics i químics, Risc d’incendis. 

 Valoració i suport vital al pacient politraumàtic en situacions 

especials. 

 Triatge IMV i Assistència inicial del pacient traumàtic 

(valoració primària i secundària). Intervenció inicial al 

pacient traumàtic. 

 Jornada Técnica Sobre pacient Politraumàtic. Sessió Codi 

PTT. 

 Jornada d’actualizació SEM en Atenció inicial al malalt 

traumàtic. 

 Mobilitzacions i transferències ‐ Autoprotecció. 

 Abordatge inicial del pacient mèdic (ABCDE). 

 Urgències Pediàtriques (ABCDE del pacient pediàtric). 

 Jornada d’actualizació SEM en Pediatria al Dia. Codi Ictus ‐ 

Escala Race. 



“ACORD MARC de subministrament d’aparells desfibril∙ladors (DEA), i els 
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 Conducció eficient. Conducció de vehicles Unitat Intervenció 

i Suport. 

 Taller atenció al pacient greu agitat i PRL. 

 Atenció i trasllat de pacient psiquiàtric per a TTS. 

 Actualització de procediments d’intervenció, formació de 

tutors i atenció al pacient agitat. 

 Curs d’acondicionament d’espai d’intervenció assistencial. 

 Formació pràctica EPI’s en Ebola. 

 Curs SVA Electromedicina i material de nova incorporació a 

la USVA. 

 Curs SVA Fàrmacs: indicacions i riscos. Vies d´administració. 

 Suport a la unitat de suport vital avançat. 

Disponibilitat per 

desplaçar‐se 

Si 

Carnet de Conduir  Vehicle propi:  A1, A2, A, B, C1, C 

Horari disponible  Flexible 

 
 
 

2. MEMORIA TÉCNICA RELATIVA A LES ACCIONS DE DIVULGACIÓ I/O CAMPANYES 
DE SENSIBILITZACIÓ RESPECTES DELS DEA I PRIMERS AUXILIS. 

 
 
2.1. Alternatives per accions de difusió i sensibilització de la ciutadania en l’ us dels 

primers auxilis i utilització del DEA. Originalitat de les propostes de sensibilització. 
 
A nivell audiovisual EGS elaborarà un pla de comunicació que consistirà en posar a disposició de la 
Entitat Local, dos vídeos sobre els serveis de cardioprotecció, així com píndoles informatives sobre 
aquests serveis perquè procedissin a la seva divulgació a través dels canals de comunicació que 
habitualment utilitzen per adreçar-se als seus ciutadans. 

El primer vídeo explica e informa la importància de disposar de desfibril·ladors per poder revertir 
les parades cardíaques que puguin arribar a produir-se i el segon vídeo explica e informa com 
utilitzar el desfibril·lador, addicionalment es realitzarien píndoles informatives en què s'indicarà la 
ubicació dels desfibril·ladors i que, igualment, es posarien a disposició de la Entitat Local, perquè 
procedissin a divulgar-los a través dels canals de comunicació que habitualment utilitzen per 
adreçar-se als seus ciutadans (web, panells informatius, etc…) 

A nivell presencial el instructors/formador de EGS es desplaçarà a les instal·lacions de la Entitat 
Local  a on realitzarà sessió de sensibilització de 1 h de durada, explicant als ciutadans que vulguin 
participar-hi, què és un DEA i com s’ha d’utilitzar en cas de parada cardiorespiratòria. 

La finalitat és que tothom perdi el respecte al DEA i que sàpiga que qualsevol pot salvar una vida. 
Es donaran unes nocions bàsiques del curs de RCP i es tractaran temes sobre primers auxilis, 
reanimació cardiopulmonar, utilització d'un desfibril·lador. 

 



“ACORD MARC de subministrament d’aparells desfibril∙ladors (DEA), i els 
serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats 
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2.2. Canals i/o mètodes per a aconseguir els objectius de les campanyes de difusió. 
 
Mitjançant vídeos, píndoles informatives i xerrades presencials de sensibilització. 
 
 
 
2.3. Estructura, seqüencia i distribució horària dels continguts. 
 
 

Minuts CRONOGRAMA SESSIÓ DE SENSIBILITZACIÓ PRESENCIAL 
5 Instructor/formador: Breafing sessió de sensibilització 

40 

                                       Teòrica 
 Avaluació primària i suport vital bàsic 

• Organització dels primers auxilis a l'empresa. 
• Seqüència d’actuació davant un accident. 
• Reconeixement de signes vitals. 
• Tècniques del suport vital bàsic. 
• Obstrucció de la via aèria per un cos estrany (OVACE) 

 

      15 

                                         Pràctica 
 Seguidament l'instructor/formador realitza: Simulació de pràctiques 
integrades del SVB amb i sense DESA i Realització d'una seqüència de RCP 
completa segons els criteris de l' European Resuscitation Council. 
 

60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Qualificació i grau d’experiència del professorat 

 
Els instructors/formadors designats a la realització de les sessions de sensibilització presencials 
en les Entitats Locals son els mateixos professionals descrits al punt 1.3. 
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