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

TALLER

90 minuts.

PRIMERS AUXILIS
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.

Objectius

www.contrafocformacio.cat

Aplicar de manera lògica, precisa i controlada els primers auxilis sense
exposar la nostra seguretat 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
manquí adult i infantil
· Presa de signes
· Posició Lateral
de Seguretat PLS
· Maniobra de Rauteck
· Maniobra de Heimlich

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.
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