
Projecte d'Escola. ODS 3:
Salut i benestar.

Com ens curem?

Els alumnes de 3r hem estat
investigant sobre aquesta pregunta:

Hem fet una pluja d'idees sobre què en
sabem nosaltres.
Hem investigat sobre què hi ha en una
farmaciola.
Hem buscat llibres i informació digital que
ens pogués ajudar a contestar algunes de les
nostres preguntes...
Hem treballat en parelles per saber què fer
en algunes situacions d'emergència.
Hem treballat els primers auxilis i el suport
vital bàsic.
Hem entrevistat una professional sanitària
que treballa a l'ambulància.
Expliquem el projecte a les nostres famílies.



QUÈ CAL FER:
Davant una situació d'emergència?

(persona incoscient que respira)

 

Avaluar la consciència.

Demanar ajuda.

Aproximar-se de 

forma segura.

Obrir la via aèria: maniobra front-mentó.

Comprovar si respira:

SEM (sentir, escoltar,

mirar).



 

Trucar al 112.

Posar-lo en posició lateral de seguretat.



QUÈ CAL FER:

Rentar l'ull amb molta aigua.
Perpellejar.
Afegir una solució  salina o sèrum.
Utilitzar ulleres de sol.
Si fa falta, anar al metge.

Quan tinc una ferida a l'ull?

Atenció:
No tocar-se ni fregar-se l'ull.
No fer servir lents de contacte.
No intentar extreure cossos estranys.



Poseu-vos al seu costat i animeu-lo a tossir.
Si empitjora, poseu-vos al seu darrera i feu-li 5
compressions abdominals (maniobra de
Heimlich).
En cas de pèrdua de consciència acompanyeu
la caiguda a terra i truqueu al 112.

QUÈ CAL FER:
Quan algú s'ennuega?

Atenció:
No li doneu aliments.
No intenteu treure-li el cos estrany.



Immobilitzar l'articulació i sostenir la zona.
Aplicar-hi fred.
Si és una fractura l'hem de portar a l'hospital o
trucar al 112.

QUÈ CAL FER:
Quan algú té un traumatisme?

Atenció:
No aplicar-hi escalfor ni sumergir en aigua
calenta.



Treure-li els objectes de la part afectada.
Aplicar-hi aigua freda.
Cobrir la zona afectada amb apòsits estèrils.
Portar-lo a l'hospital o trucar al 112.

QUÈ CAL FER:
Quan algú es crema?

Atenció:
No arrenqueu la roba enganxada.
No hi poseu ni olis ni pomades.
No rebenteu les butllofes.



Fer compressió al nas durant 5-10 minuts.
Inclinar el cap cap endavant.
Si no para, portar-lo a urgències seguint fent la
compressió.

QUÈ CAL FER:
Quan a algú li surt sang del nas?

Atenció:
No l'ajagueu a terra.
No li tireu el cap enrera.
No li poseu res dins el forat del nas.
No serveix de res aixecar un braç.



Rentar-nos les mans amb aigua i sabó.
Aplicar un desinfectant líquid.
Protegiu la ferida amb una gasa i esparadrap.
Cal estar correctament vacunat contar el
tètanus.

QUÈ CAL FER:
Quan algú té una ferida a la pell?

Atenció:
No utilitzar cotó per netejar la ferida.
No netejar amb aigua oxigenada o alcohol.
No posar-hi pomades.



Porteu-lo a un lloc ventilat, i sense soroll.
Estireu-lo panxa enlaire amb les cames
elevades.
Afluixeu-li la roba.
No el deixeu sol.

QUÈ CAL FER:
Quan algú es mareja?

Atenció:
No li doneu aigua.
No li feu olorar colònia o similars.



Protegir la víctima.
Protegir el cap i afluixar la roba.
Col·locar-lo en posició lateral de seguretat.
Controlar la víctima.

QUÈ CAL FER:
Quan algú té convulsions?

Atenció:
No posar-li res a la boca.
No deixar-lo mai sol.


