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Informació 
 

Horari:   
Ma : dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h 
Vesprada: dimarts i dijous de 14:00 h a 17:00 h 
 

 

https://fcsalud.ua.es/va/secretaria/contacte/contacte.html
https://denfe.ua.es/va/departament-d-infermeria.html


El nostre interés com  Facultad de Ciencias de la Salud es formar a la població general 
i a determinats sectors professionals per a salvar vides. La formació es realitza amb els 
millors recursos materials i els millors recursos didàc s disponibles. 

Pel Decret 159/2017, de 6 d’octubre, del Consell, es regula la instalació i ús dels desfi-
bril·ladors automà cs i semiautomà cs externs (DESA)  fora de l’àmbit sanitari i s’enu-
meren els espais i llocs, que están obligats a disposar del DESA. 

El nostre equip està formta per instructors de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) acre-
ditats per l’American Heart Associa on (AHA) i per l’European Resucita on Council 
(ERC), i la Facultad de Cièncias de la Salut, és un dels centres acreditats en la Comuni-
tat Valenciana per a realitzar cursos DESA, com s’indica en el decret esmentat, en els 
ar cles 10 i 11. 

 Reconèixer i previndre la parada cardio-respiratòria (PCR) 
 Conèixer el concepte de PCR i la importancia del factor temps. 
 Analitzar correctament una situació d’emergència i quan alertar als disposi us 

d’emergències. 
 Saber desenvolupar les maniobres de RCP bàsica en adults (ven lació i compres-

sions toràciques) 
 U litzar desfibril·ladors semiautomà cs externs. 

La duració del curs es de 4 hores, que s’imparteixen en horari de ma  o de vesprada: 
Ma : De 9.30 a 13.30h. 
Vesprada: De 15.30 a 19.30h. 

Instal·lacions per a simulació clínica de la Facultat de Ciències de la Salut 

S’organitza un curs cada vegada que hi ha un grup de 10 alumnes en un dels horaris. 
Preu: 100 € 

 

Presència obligatòria al 100% de las classes. Exàmen amb preguntes d’elecció múl -
ple i avaluació con nua d’habilitats i destreses en els procesos de resucitació i maneig 
de desfibril·ladors. 

Es realizaran diferents edicions al llarg del curs acadèmic.  La informació sobre les 
dates i el formulari d’inscripció es troben al web de Con nUa. 

https://web.ua.es/va/continua/cataleg-de-cursos-d-especialitzacio-i-activitats-academiques.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/16/pdf/2017_9008.pdf
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