Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL - Matèria Transversal curs 2019-2020
Assignatura: Actituds i valors dels professionals de les ciències de la salut
Nom de l’entitat o institució
CREU ROJA DE LLEIDA
Nom i descripció del projecte on es durà a terme el voluntariat
PROJECTE D’APRENENTATGE DELS PRIMERS AUXILIS ADREÇAT A ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Creu Roja desenvolupa dos tipus d’intervencions formatives, una d’elles adreçada a alumnes de 6è de primària, amb una
activitat teòrica-pràctica de 15 hores de durada sobre els primers auxilis i la prevenció d’accidents, i una altra adreçada als
alumnes de l’ESO amb una activitat de 6 hores de durada, sobre el Suport Vital Bàsic i l’ús del desfibril·lador automàtic.
L’activitat es desenvolupa sempre als centres educatius de primària i secundària de la província de Lleida amb la col·laboració
desinteressada d’infermeres, infermers i Tècnics en Emergències Sanitàries.
Tasques que realitzarà l’estudiant
Suport a l’equip docent que imparteix les sessions formatives tant teòriques com pràctiques als alumnes dels diferents centres
educatius. Els estudiants acompanyaran al personal docent de Creu Roja, (fonamentalment infermers/es), que són qui
imparteixen els continguts a les aules.
Aprenentatges que adquirirà l’estudiant
Amb la incorporació a aquest projecte, l’estudiant contribuirà a fer possible l’existència del “primer esglaó” fonamental en la
cadena assistencial dels socors: la divulgació, difusió i coneixement dels Primers Auxilis i prevenció d’accidents entre els
ciutadans. En la mateixa línia del projecte, l’estudiant aprendrà les pautes d’actuació bàsica davant els accidents més
habituals, les principals tècniques de Primers Auxilis, la conducta PAS, SVB, l’ús del desfibril·lador automàtic i fomentarà una
actitud responsable que vetlli per la pròpia seguretat i la dels demès.
També tindrà l’oportunitat d’observar, preparar i impartir aquests continguts de caire sanitari i podrà valorar el grau
d’aprenentatge dels alumnes un cop finalitzada la formació, així com participar en la modificació i valoració dels mateixos,
sobretot de la metodologia emprada per Creu Roja en aquest projecte. Aquesta activitat li servirà per promoure les seves
habilitats comunicatives i parlar en públic.

Nombre de crèdits necessaris *

Places que podeu oferir

Indiferent. El projecte realitza anualment un aproximat de
400 hores lectives de formació a les aules, per tant,
qualsevol col·laboració és benvinguda.

4

Calendari

Horari

En qualsevol moment del curs escolar (setembre-juny),
que és quan es desenvolupa el projecte.

De dilluns a divendres en horari lectiu/acadèmic.

Observacions

* 1 crèdit equival a 25 hores de voluntariat. Els estudiants poden fer com a màxim de 3 crèdits en el mateix projecte.

