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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

Director/a del centre, equips d’intervenció, equip docent.

TALLER

Objectius

SIMULACRE D’EVACUACIÓ

· Dotar als mestres dels coneixements més importants a tenir en compte en el moment de gestio-
   nar un grup que tem per la seva vida. Gestió del xoc, gestió del pànic, autoritat en cas d’emergència.
· Dotar als docents dels conceptes més importants per evacuar en cas d’incendi: evacuació i
  confinament, comportament del foc en interiors, risc del foc i del fum, escales d’evacuació,
  punts conflictius durant l’evacuació, ordre d’evacuació segons l’origen del foc, etc.
· Dotar al cap de la intervenció de coneixements per reconduir una situació real d’emergència segons 
  el tipus de risc i la seva localització. Avaluació, presa de decisions, comunicació, autocontrol.

Destinataris

1· Entrevista amb el responsable del simulacre, per planificar dia, hora, actuants i observadors.  Forma-
     ció al Cap de la Emergència exposant pautes d’avaluació, presa de decisions i comunicacions (1 hora).
2·  Sessió teòrica formativa per a l’equip docent, repassant el pla d’emergència i exposant aquells 
      continguts que hauran de transmetre als seus alumnes abans o després del simulacre (1 hora).
3· Participació i anàlisi del simulacre + informe de seguiment.
4· Reunió analitzant el desenvolupament del simulacre, destacant els aspectes a corregir, i els 
     que han estat correctes.

Estructura

Com cada any, cal realitzar un simulacre abans que finalitzi el desembre. Generalment, s’evacua 
el centre, de forma endreçada, es tanquen portes i finestres i es cronometra l’acció.
En cas d’incendi real, el fum possiblement anul·larà alguna de les sortides del centre, havent de 
reconduir l’actuació. Els alumnes, estaran neguitosos, amb el risc de començar a córrer. La llum, 
molt probablement, marxarà. Els crits, els plors, els nervis, poden fer entrar en pànic a un 
alumne, i aquest generar el pànic a la resta. Caldrà doncs, introduir alguns concepte tant a 
mestres com a alumnes, el mateix dia en que es fa el simulacre per tal de garantir una evacuació 
exitosa si mai cal ferla per un motiu real.

TALLER
PRIMERS AUXILIS PEDIÀTRICS

Els accidents apareixen de manera sobtada i sense previ avís. Aquestes situacions sempre 
agafen desprevinguts a qui no hi treballa amb una certa freqüència.
Són pocs els primers auxilis bàsics que cal aplicar per tal d’evitar lesions greus o fins i tot la 
mort amb les eines de què disposem a casa, al carrer o a qualsevol lloc. Són pocs i de fàcil 
aplicació, però cal haver-ho practicat per a que sigui realment eficaç. I si ens trobem davant un 
infant, l’estrès incrementa, la vulnerabilitat de la víctima és major i els nervis ens poden jugar 
males passades.

Objectius
Aplicar de manera lògica, precisa i controlada els primers auxilis sense exposar la nostra segure-
tat i evitant que la víctima sofreixi més danys dels que ja té.
Reconèixer els signes vitals de tota persona a qui cal mantenir dins uns paràmetres per tal 
d’assegurar la continuïtat de la seva vida.
Practicar i interioritzar les maniobres de suport vital bàsic, així com les maniobres bàsiques de 
desobstrucció respiratòria, posicions d’espera i presa de signes i símptomes.

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

Durada
2 hores:
1 hora teòrica
· Els signes i els símptomes
· PAS: protocol d’actuació en front l’emergència
· Valoració primària i secundària
· Signes vitals
· Maniobres de Suport Vital Bàsic (SVB)
· Desobstrucció de la Via aèria: HENRY HEIMLICH
· Postures d’espera dels ferits fins l’arribada dels  
  serveis externs

1 hora pràctica (grups de 12 alumnes)
· Maniobres de SVB amb maniquí adult
   i infantil
· Presa de signes
· Posició Lateral de Seguretat PLS
· Maniobra de Rauteck
· Maniobra de Heimlich


