
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 

 
 

 
 
 
Títol de l’activitat Primers auxilis en hoteleria i industria alimentària  
Codi 0000270020 
Nivell educatiu Cicles formatius Modalitat Presencial 
Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
PROFESSORAT 
 
 
Formació teòrica i pràctica. adreçada al professorat d’hoteleria i turisme, 
industria alimentaria i PAS. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Classes amb incorporacions pràctiques de les tècniques bàsiques en primers 
auxilis aplicades al sector de l’hoteleria, turisme i indústria alimentària. 
 

 
CONTINGUTS 
 
 

1. Els Primers Auxilis. Protocol d’actuació. 
2. Accidents més habituals en les professions relacionades amb els CF 

impartits. (Cremades, talls, hemorràgies, traumatisme...) 
o Lesions TRAUMÀTIQUES més freqüents 
o Lesions HEMORRÀGIQUES més habituals 

3. Altres 
o Alteracions de LA CONSCIENCIA 
o Alteració RESPIRACIÓ 
o Lesions CARDÍAQUES 
o ENNUEGAMENTS. Obstruccions de la via aèria. 
o Reaccions AL·LÈRGIQUES. 
o Lesions CUTÀNIES 
o Mareigs 
o Asfixies 

4. Els desfibril·ladors 
5. PRÀCTIQUES 
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OBJECTIUS 
 
 

• Obtenir els coneixements i destreses més elementals per oferir una ajuda 
eficaç a les persones que es troben en una situació d'emergència:  

• Identificar i resoldre situacions d'emergència vital.  
• Prevenir accidents. 

 
 
  
OBSERVACIONS 
 
Considerem molt important que tot el professorat del Centre estigui format en 
matèria de primers auxilis i que la formació sigui especifica pel sector de 
l’hoteleria i turisme.  
 
Formadora: Marina Closa Bernet 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
Dates: 6, 7, 8 (de 16 a 20 hores) i 9 de setembre de 2021 (de 16 a 19 hores). 
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Escola d’Hoteleria i turisme 

de Lleida 
Ptda. Caparrella, s/n 25192 
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