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PRESENTACIÓ 
Aquest curs prepara a l'alumnat a salvar una vida, i per respondre 
correctament davant una situació de perill, tant per la víctima com 
pel rescatador. 
L’AVPC de Valls té tots els recursos necessaris i compten amb 
la col·laboració d'empreses del sector de la formació, amb 
formadors acreditats pel C.C.R (Consell Català de Ressuscitació) i 
per l'I.E.S (Institut d'Ensenyament de la Salut) i amb una dilatada 
experiència sanitària i en la docència sobre aquest tema.  
Com a voluntaris, tenen un contacte permanent amb el món de 
la formació i de les emergències i urgències, doncs en la vessant 
professional estan en camps com: 
Previsió i Extinció d'Incendis 
Emergències Extra-hospitalàries 
Formació com a docents 
 
CONTINGUT 
Com alertar al 112? 
Què és el PAS? 
Coneixement del cos humà 
Fractures; com són i com tractar-les 
Hemorràgies; Tipus i tractament 
Cremades; Tipus, causants, tractament 
Via Aèria; Obstruccions, Hemlich,… 
Què és la ressuscitació? 
La Cadena de la Supervivència  
Valoració del pacient:  Primària i Secundària 
Posició de recuperació (PLS) 
Transmissió de malalties 
Pràctiques de casos reals amb els alumnes. 
 
INTRODUCCIÓ 
L’aprenentatge de la ressuscitació cardio-pulmonar (RCP) és un 
procés interactiu que precisa coneixements i habilitats. Als cursos de 
Suport Vital Bàsic (SVB) també treballen sobre diferents actuacions i 
situacions que es pugui trobar la persona que està en aquell 
moment al lloc. 
 
DIRECTOR DEL CURS  
Pep Sànchez Gonzàlez (Cap operatiu de l’AVPC de Valls) 

OBJECTIUS 
Al final del curs de SVB l’alumnat serà capaç de demostrar: 
- Com avaluar a una víctima que ha patit un col·lapse. 
- Com efectuar la compressió toràcica i la respiració de rescat. 
- Com col·locar a una víctima que està inconscient però que respira en 

la  posició de recuperació. 
- Com tractar les ferides i fractures fins a l’arribada del SEM112. 
- Com calmar a les persones afectades i no empitjorar. 
- Com alertar el 112 i seguir les seves directrius. 
 
PARTS DEL CURS 
El curs té dues fases diferenciades. 
1. Part teòrica. 
2. Part pràctica 
3. Simulació entre alumnes i professors. 
4. Examen d’avaluació de nocions. 
 
MATERIAL  PER CURSETISTA 
Porteu roba còmoda i bolígraf per prendre apunts. 
 
NORMES DEL CURS 
- Places de 20 a 25 cursetistes. 
- Edat mínima de 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar 

l'autorització signada de la tutela i adjuntar fotocòpia de DNI (tutors). 
- La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si ho 

considera necessari. 
- Els viatges i àpats aniran per compte de l'alumne. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ 
50€ per alumne 
Inscripcions fins el 9 d’abril a laxirucaforadada@tinet.cat 
 
PROGRAMA: 
Hores de curs: 14 hores 
 
18 d’abril  de 09:00 a 14:00  
 de 15:00 a 18:00 
19 d’abril  de 09:00 a 15:00  Taller exterior 
 
Les sessions teòriques i pràctiques tindran lloc al Pla de Santa Maria.  
El lloc es concretarà en funció del nombre de participants. 

 
 


