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Introducció

En el mòdul Plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles del CFGM
Emergències Sanitàries es treballaran els coneixements bàsics de la intervenció
en situacions d’emergències.

L’activitat professional del TES inclou la seva intervenció en situacions d’emer-
gència, així com la seva participació en dispositius de riscos previsibles.

Per tant, és necessari que els alumnes coneguin aquests tipus d’intervenció, no
només des del punt de vista de la participació que hi tindran com a professionals,
sinó també considerant una perspectiva més àmplia que els permeti comprendre
els objectius i les funcions de l’atenció en aquestes situacions.

El llibre queda dividit en dos grans blocs, que es corresponen amb les dues unitats
formatives que té aquest mòdul:

• Unitat Formativa 1. Els plans d’emergència. Al llarg de sis unitats
didàctiques s’explica què és un pla d’emergències, què conté i com s’elabora.
A més, s’estudien els diferents tipus de plans d’emergències que hi ha al
nostre país i les normes bàsiques que els regulen.

• Unitat Formativa 2. Els dispositius de riscos previsibles. En quatre
unitats didàctiques s’expliquen el tipus de situacions en què és necessari
muntar aquests dispositius i la forma en què es planifiquen i posen en
pràctica.

En tots dos casos són essencials els conceptes de risc i de dany per valorar les
emergències que es poden produir i planificar les mesures més adequades per
evitar-les o per minimitzar els seus efectes. També els aspectes de coordinació
entre les diverses administracions, cossos, entitats, etc. que prenen part en
l’atenció a emergències és un aspecte destacable, tant en els plans d’emergència
com en els dispositius de riscos previsibles.

Al llarg del llibre s’incideix en tots aquests aspectes perquè l’alumnat comprengui
el funcionament d’aquestes formes d’atenció a emergències.

Esperem que aquest llibre serveixi d’ajuda a l’alumnat per assolir les competències
professionals, personals i socials que la professió de TES requereix en l’actualitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Plans d’emergència

1. Aporta dades per a l’elaboració de plans d’emergència descrivint-ne els
objectius, components i funcions.

2. Activa un suposat pla d’emergències, descrivint-ne les característiques i
requeriments

Dispositius de riscos previsibles

1. Aporta dades per a l’elaboració de plans d’emergència descrivint-ne els
objectius, components i funcions.

2. Activa un suposat pla d’emergències, descrivint-ne les característiques i
requeriments.

3. Executa un supòsit d’un dispositiu de riscos previsibles, descrivint-ne els
protocols d’activació i desactivació.
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Continguts

Plans d’emergència

Unitat1

Plans d’emergència

1. Elaboració d’un pla d’emergència.

2. Activació del plans de emergències.

Dispositius de riscos previsibles

Unitat 2

Dispositius de riscos previsibles

1. Elaboració de mapes de risc.

2. Disseny d’un dispositiu de risc previsible.

3. Execució d’un supòsit de dispositiu de riscos previsibles.


