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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

TALLER
  LESIONS MEDUL·LARS; 
                CARA O CREU?

Objectius
·  Entendre i ampliar el concepte de “lesió medul·lar”.
·  Exposar quines accions hem de realitzar en cas de presenciar
   un accident com a socorristes.
·  Sensibilitzar als alumnes amb les intervencions de lesionats
   medul·lars que exposaran el seu cas real.
·  Evitar comportaments temeraris a la carretera, disminuint així
   la probabilitat de sofrir un accident.

Destinataris
Alumnes que estan en edat de conduir vehicles motoritzats.

Durada
3 hores.

La sinistralitat a la carretera és inevitable. Les errades 
humanes, la temeritat, els imprevistos i la velocitat són 
una combinació d’elements que poden acabar amb un 
tràgic final. 
La nostra actitud al volant, però, pot incrementar o dismi-
nuir l’índex de possibilitat de sofrir un accident.

TALLER

Objectius
· 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.
· Conèixer les maniobres de suport vital bàsic, així com les manio-
  bres bàsiques de desobstrucció respiratòria, posicions d’espera i
  presa de signes i símptomes.

Destinataris
Alumnes d’ESO.

Durada
2 hores: una hora teòrica i una hora pràctica.

PRIMERS AUXILIS_ESO
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.


