
Informació i inscripcions:

Organitza: Amb el suport de:

                         
Reciclatge de 
primers auxilis

Reconeixement:

Codi curs: 20121

Dates: Del 21 al 28 de maig del 2020 

(El primer dia del curs s'iniciarà amb el Zoom) 

Durada: 10h (5h de Zoom +5h de Moodle) 

Horari Zoom: Dijous de 17-19.30h 

A càrrec de:  Anna Cos

Preu d’inscripció: Subvencionat

Objectius:
•Definir els conceptes de prevenció, socorrisme i salut.
•Saber com s’ha d’actuar davant els accidents que habitualment es poden
donar i saber realitzar l’actuació.

Continguts:
•Socorrisme i salut

•Què és la salut?
•Què són els primers auxilis?

•Protocol de pas
•Seqüència de la primera actuació
•Exploració de la victima
•L’estat de la víctima
•Exploració dels signes vitals o primària
•Exploració secundària
•Concepte de traumàtica i no traumàtica
•La posició lateral de seguretat

•Obstrucció de la via aèria
•Obstruccions per cossos estranys, completes i incompletes

•Suport vital bàsic
•Aturada respiratòria
•Aturada cardíaca
•Aturada cardiorespiratòria

• Hemorràgies i xoc
•Hemorràgies externes
•Hemorràgies internes
•Hemorràgies exterioritzades
•Xoc i tractament del xo

Adreçat a:
Treballadors/es ocupats/des i/o en situació d’atur

 
Els/les alumnes participants rebran un diploma expedit pel Consorci 
de Formació Contínua de Catalunya.  

Provisionalment, mentre duri el tancament del CAE, podreu fer les 
inscripcions i demanar informació: 

• Per telèfon. Podeu deixar missatge i el vostre correu electrònic al
contestador tel. 938725789

• A través de la nostra web www.cae.cat
Per correu electrònic a cae@cae.cat

100%
on-line

Aquesta formació combina sessions de classe a través de la Plataforma virtual del Zoom i treball individual a través 
de la plataforma de teleformació Moodle. Fixa't bé amb el calendari que hi ha anotat el dia i les hores en concret 
que es faran les sessions virtuals. Per seguir aquestes sessions cal fer-ho a través d'un ordinador que disposi  de 
càmara i sortida de so. La feina a través del moodle podràs fer-la quan tu et vagi millor sempre hi quan respectis la 
data d'inici i finalització marcada.

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-on-line
http://www.cae.cat/

