
MATERIAL DE SUPORT PER TREBALLAR AL CENTRE.  

(material per a docents) 

 

Anàlisi de riscos al IES i actuació primers auxilis. 

Desenvolupament: 

Preparació d'una visita dins del propi IES, cercant els espais on hi ha possibilitat 

de patir un accident. 

Dividir la classe per equips, cada un del quals ha de triar un escenari dels 

observats com a perillós i treballar sobre una tipologia d’accident (Exple. 

Caiguda a diferent nivell en unes escales, fractura de tíbia i peroné) 

El treball consisteix a fer l’actuació complerta com a socorristes, amb la 

participació de tots els membres de l'equip. 

• Aplicar el PAS. 
• Valoració de l’estat de la víctima 
• Organització de tasques dins l’equip  
• Primeres cures 
• Etc. 

 
Tenint en compte les orientacions i coneixements assolits en el taller rebut 

sobre, autoprotecció i primers auxilis. 

Anàlisi: 

Fer una anàlisi de tots els riscos que es poden trobar al centre, així com les 

mesures d'autoprotecció que existeixen o que podríem implementar per evitar 

l’accident. 

Anàlisi dels protocols que existeixen al centre per aquests casos. 

Propostes per millorar aspectes dels dos punts citats anteriorment i analitzar si 

son viables. 

 

Posada en comú: 

Un cop acabat el treball, es presentarà a la resta de la classe. 

Posteriorment cada equip comentarà com ha aconseguit la informació i les 

dificultats que ha tingut per realitzar el treball. 

Entre tots es farà una crítica constructiva dels treballs realitzats i es farà un 

repàs dels aspectes que hauríem de tenir en compte a l'hora d’actuar en 

aquest tipus d’accidents. 

• Conscienciar als alumnes de les mesures a adoptar en casos similars. 



• Motivar a les persones més implicades en el taller per fer tasques de 

voluntariat. 

 

Activitat complementària 

Programar una visita  als centres de recepció de trucades d’emergències 112. 

Visita a l’agrupació local de la creu roja. 

 


