TALLER

COM SOBREVIURE
A UN INCENDI?

La prevenció y la actuació en front d’una emergència és una
assignatura obligatòria a alguns dels països pioners d’Europa, però a casa nostra encara és una assignatura pendent.
La manca de coneixements en cas d’incendi ens fa prendre
decisions, sovint incorrectes, que agreugen tant les lesions
físiques dels afectats, com els danys que el foc genera.

Objectius
· Exposar de manera distesa i entenedora el desenvolupament
del foc, els riscos associats a l’incendi i els diferents mitjans
d’extinció.
· Donar pautes de comportament en front un incendi a casa nostra.

Destinataris
Pares i mares del centre i tot aquell qui tingui interès a rebre
aquesta formació.

Durada
90 minuts.

TALLER

PREVENCIÓ
D’ ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La prevenció y actuació en front una emergència és una
assignatura obligatòria en alguns països pioners d’Europa,
però a España continua essent una assignatura pendent. La
manca de coneixements en cas d’incendi ens fa prendre
decisions, generalment incorrectes que empitjoren les
lesions físiques dels afectats, així com els danys generats per
l’incendi.
Paral·lelament, en aquestes edats, existeix una línia de treball
des dels diferents sectors socials que pretén disminuir
l’accidentalitat a les carreteres. L’estreta relació que existeix
entre els bombers i els accidents de trànsit es fa servir en
aquest taller per a destacar el risc de les imprudències, les
temeritats al volant, així com les substàncies estupefaents.
Tot, a través de l’observació de l’ofici dels bombers.

www.contrafocformacio.cat

Objectius
· Exposar de manera distesa y comprensiva el desenvolupament
del foc, els riscos associats a ell i els diferents mitjans d’extinció.
· Donar pautes de comportament en front a un incendi al nostre
domicili.
· Exposar la sinistralitat a la carretera i analitzar el perquè dels
accidents, a través de l’ofici dels bombers en aquests casos.
· Donar pautes d’actuació en cas que es trobin o sofreixin un
accident de trànsit.

Destinataris
Alumnes d’educació secundària, cicles, graus, formació professional.... Asistencia màxima igual al ràtio per classe, segons
normativa.

Durada
1 hora.
Els coneixements en emergències i dur-los a la pràctica, ens ajuda a ser
capaços de donar la millor resposta. Una resposta racional, segura i adient.

www.contrafocformacio.cat

