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SSC01_ Primers auxilis  
 

 
 
Objectius 
 
Aquest curs, està destinat a millorar les vostres competències lingüístiques en llengua 
anglesa en situacions d’emergència, per tal de reconèixer-les, saber demanar ajuda 
als serveis d’emergència facilitant de forma adequada tota la informació necessària.  
També hem de saber com poder facilitar ajuda (Suport Vital Bàsic -SVB i ús de 
Desfibril·lador extern automàtic DEA) utilitzant el vocabulari específic en anglès.  Està 
estructurat en 3 Units, on treballareu el vocabulari específic de primers auxilis. 
No importa el nivell des de el que partiu ja que les activitats estan pensades perquè 
tots pugueu incrementar la vostra competència en anglès en l’àmbit de les 
emergències. 
 

• AF_SS01_U1 Unit1 How can I ask for help? 
 
En aquesta unitat aprendrem com reaccionar en un primer moment i com cal demanar 
ajuda en cas d’urgència.   
 

• AF_SS01_U2 Unit 2 How can I give help? 
 
En aquesta unitat aprendrem com podem socórrer les víctimes. 
 

• AF_SS01_U3 Unit 3 When and how can I do CPR and use automated external 
defibrillator (AED)? 

 
En aquesta unitat aprendrem a fer la RCP (Ressuscitació Cardiopulmonar) i què és, 
per a què serveix i com podem utilitzar un Desfibril·lador extern automàtic (DEA).  
 
 
Material 
 
Aquesta activitat formativa inclou textos breus que introdueixen certs continguts basics 
i nombrosos enllaços on podem ampliar els continguts en funció dels nostres 
coneixements i competències tant en el tema de les emergències com en l’idioma 
anglès. A més disposa d’un apartat anomenat Professional terms on podem consultar 
vocabulari específic sobre el tema. 
 
En els vídeos hauríem d’actuar de la següent forma: farem un visionat en anglès i 
mirarem si hem entès la situació i part del vocabulari específic. Intentarem identificar 
tot el vocabulari específic que puguem. Depenent del nivell de compressió podem 
visualitzar-ho altre cop però amb l’opció de subtítols activada i tornarem a intentar 
identificar el vocabulari. Posteriorment intentarem explicar què passa en cada situació i 
si podem la reproduirem. 


