
  
   
 

 

 
 
 
FACULTAT DE MEDICINA 
  

 

FITXA D’ACTIVITAT 
(no emplenar  els espais ombrejats)  

NOM  
 
FORMACIÓ DE FORMADORS EN EDUCACIÓ CÍVICA PEL MANEIG  INICIAL DE 
SITUACIONS DE RISC VITAL 

TIPUS 3 

ApS 
L’aprenentatge servei és una 
proposta educativa que integra el 
servei a la comunitat i 
l’aprenentatge acadèmic útil en un 
sol projecte. 

Adreçat 
al grau 
de: 

MEDICINA, INFERMERIA,  
PODOLOGIA, ODONTOLOGIA, 
CIÈNCIES BIOMÈDIQUES 

ENTITAT AMB 
LA QUE S’HA 
FET EL 
CONVENI  

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS 
 

Telèfon 
d’informació  934039684 PREU 10 Euro 

DATES 
IMPARTICIÓ 
ACTIVITAT 

 
Durant tot el curs 

Nº HORES 
ACTIVITAT 25 CRÈDITS 

ECTS 1 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

NECESSITAT QUE ES VOL 
COBRIR 

 
Capacitar estudiants de Graus de ciències de la salut per formar a 
la població cívica en les maniobres bàsiques que es poden fer 
amb les mans i sense risc i que poden salvar la vida. 
 

APRENENTATGES QUE FA 
L’ESTUDIANTAT 

Classes presencials: 
- Emergències mèdiques: importància del temps en l’emergència ( 

a qui trucar i quina informació he de donar?  112  i  Sistemes 
d’emergències mèdiques 

- Reconeixement de la situació de risc vital: insuficiència 
respiratòria, parada cardíaca, hemorràgia, lesions vertebrals 
potencialment greus 

- Primeres mesures en l’emergència: protecció pròpia i de l’entorn 
- Alliberament i manteniment de la permeabilitat de les vies 

respiratòries  
- Manteniment de la circulació i control de hemorràgies externes 
- Indicacions i ús del desfibril·lador automàtic 
- Immobilització del malalt traumàtic, protecció cranial i cervical 
- Dispositius senzills dels que s’ha d’equipar  un mitjà laboral i civil 

per l’emergència 
Seminaris: 
Actuacions en situacions reals 
Metodologia docent adient a les poblacions concretes. 
Presa de decisions davant de situacions d’emergència 
Classes pràctiques: 
        -     Pràctica de les maniobres vitals elementals 
        -     Simulació d’actuació en l’emergència 
        -     Impartir  una formació a una població cívica. 
Autoestudi: 
    -     Guies de Reanimació cardiopulmonar 2010 ILCOR 
    -     Anàlisi crític de material audiovisual de situacions en emergències 

 

TASQUES DE SERVEI QUE HA 
DE DESENVOLUPAR 
L’ESTUDIANTAT 

Ensenyar a la població como detectar una víctima amb risc vital, 
como alertar, con protegir-se i protegir a la víctima i Saber como 
aplicar les 5 maniobres bàsiques : desobstrucció via àrea per 
cossos estranys, obertura via àrea maniobra front-mentó, posició 
lateral de seguretat, compressions toràciques i contenció de 
hemorràgia externa. 
Utilització del DEA al col·lectius que disposin de un DEA. 
La formació de la població te una durada de 90 min i s’aplica un 
estudiant-instructor per cada 5 participants. 

 



  
   
 

ACTIVITATS 
D’APRENENTATGE I 
REFLEXIÓ PREVISTES 

- Tutoria amb el professor/a responsable de la proposta. per 
preparar cada formació impartida 
- Preparació del material y cronograma de la formació que 
impartiran  
- Definició dels casos simulats adients per a cada col·lectiu que es 
formen. 
- Anàlisis de les enquestes del  col·lectiu format 
 

PROFESSORAT 
 
CARMEN GOMAR SANCHO 
SANTIAGO FERRANDIZ  
GUILLERMIA FITA 
MONTSE TIÓ;.  
JUAN R ALONSO 
MARINA VENDRELL 
MARTA MAGALDI 
MIQUEL COCA; 
MANEL LÓPEZ. 

Responsable : CARMEN GOMAR SANCHO  

AVALUACIÓ  
DE 

L’ESTUDIANT  

Check list del tutor mentre fan la formació 

AVALUACIÓ 
DEL 

PROJECTE 

- Anàlisis de les enquestes dels  col·lectius formats 
- Numero de individus formats per cadascun dels alumnes 

 


