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Curs Primers Auxilis Pediàtrics 

 

 

 

 
Introducció 
 

Vols aprendre com actuar de manera eficaç en situacions d’emergència amb lacants, nens i nenes fins 
a 8 anys? 

Amb el Curs teòrico-pràctic de Primers Auxilis Pediàtrics adquiriràs coneixements i eines per afrontar 
situacions d’emergència com cremades, hemorràgies, febre, ennuegaments i d’altres situacions, ja 
sigui per malaltia o accident, fins a l’arribada dels serveis mèdics. 

El curs es realitzarà amb grups reduïts, que permetran assolir les continguts i les pràctiques de manera 
molt efectiva. Té una durada de 4 hores i permet assolir els següents coneixements: 

 Com evitar o prevenir els accidents 

 Aplicar les tècniques i els procediments adequats d’autoprotecció 

 Aplicar les tècniques i els procediments adequats de suport als primers auxilis en nadons i nens 

 Identificar i resoldre situacions d’urgència vital en nadons i nens 
 

El curs es pot organitzar per les escoles bressol, centres educatius, entitats especialitzades en 
menjadors escolars, etc. que el demanin per un grup tancat. 

 

 

 

Diploma d’assistència i assoliment dels coneixements 

 

4 hores 

 

Consultar properes convocatòries a www.dinamics.coop 

Dates i hores a convenir per grups tancats 

 

Llinars del Vallès / Mollet del Vallès 
La impartició per grups tancats es realitzarà a la ubicació acordada 

 

55€ 
 

 

  

http://www.dinamics.coop/


 

 

Curs Primers Auxilis Pediàtrics 

  

Destinataris i requisits d’accés 
 

El curs de primers auxilis pediàtrics va dirigit a pares i mares de nadons, nens i nenes fins a 8 anys. 

També va dirigit a persones que estiguin a càrrec d'aquests infants, com ara monitors, cangurs, avis i 
mestres. 

A partir de 16 anys. 

Les places són limitades, i s'assignaran per estricte ordre d'inscripció. 

 

Continguts 
 

En aquest curs de primers auxilis pediàtrics es treballaran de manera teòrica i pràctica els següents 
aspectes: 

 Actuació en cas d’emergència 

 Reanimació cardiopulmonar (RCP) per lactants i infants 

 Constants vitals i alteracions de la consciència 

 Atacs epilèptics 

 Ofegaments per sòlids i líquids 

 Hipertèrmia (febre o febrícula) 

 Cremades  

 Reaccions al·lèrgiques 

 Intoxicacions alimentàries 

 Neteja i cura de ferides 

 Farmaciola bàsica 

 
 
Formador 
 

El curs està impartit per un formador diplomat amb infermeria o tècnic en emergències sanitàries, amb àmplia 

experiència com a professional i docent. 

 

 
 



 

 

Curs Primers Auxilis Pediàtrics 

 
Metodologia 
Tots els continguts es treballaran a nivell teòric i sobretot, pràctic. Es dedicarà bona part de les sessions a posar 

en pràctica els coneixements que es vagin donant. Per aquest motiu, és aconsellable que els grups siguin 

reduïts.   

 

Instal·lacions de Dinàmics 
 

Escola Ginebró 
C/ Joaquim Costa, s/n 
08450 Llinars del Vallès 
https://goo.gl/maps/8A25F1CGbHm 
 
Escola Sant Gervasi 
C/ Sabadell, 41 
08100 Mollet del Vallès 
https://goo.gl/maps/a2ntBfDEBTU2 

 

 

Preus i inscripcions 

El curs té un preu de 55€ per alumne. 

* Preus negociables en el cas de formacions de grup o empresa. 

 

Inscripcions a www.dinamics.coop 

Un cop realitzada la preinscripció, ens posarem en contacte amb l’alumne per formalitzar-la i realitzar el 

pagament. L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció. 

 

Més informació a secretaria@dinamics.coop / Tel. 93 841 2547 

 

 

Aspectes operatius per formacions a mida 
Formació de 4 hores de durada 

Recomanem que els/les participants portin roba còmoda.  

És necessari disposar d’una sala amb cadires i projector,  i tenir espai pels exercicis pràctics. 
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