
FORMACIÓ I DIVULGACIÓ 

UNITATS DIDÀCTIQUES 

ACCIÓ –  

REACCIÓ! 

http://ajuntament.barcelona.cat/espaibombers/ 
1/2 

La tasca formativa i divulgativa en termes de prevenció d’incendis és fonamental per a 

la seguretat de les persones i els seus entorns.  

 

L’Espai Bombers obre un espai de la Prevenció, amb recursos interactius per a tots els 

públics, i esdevé un entorn de treball dels professionals del sector. 

Cicles 

ESO i 

Batxillerat 

 

Lloc de realització 

Exposició 

permanent i aula de 

l’Espai Bombers 

Objectiu 

Importància de la 

ràpida reacció 

Temps 

2 hores 

 

Introducció Foc, incendis i 

sistemes 

d’extinció 

Role - Play  Reflexió  

final i conclusió 

Objectius d’aprenentatge 

 
·  Aprendre a reaccionar de manera ràpida 

i correcta davant un incendi 
 

·  Conèixer les diferents casuístiques de perill 

dins un mateix espai 
 

·  Avaluar les reaccions dels companys i 

analitzar-les per tal d’arribar a la resolució 

correcta. 

Continguts 

 
·  Coneixement de les característiques del foc 

i els incendis a través del passeig per 

l’exposició permanent de l’Espai Bombers, 

amb els sistemes d’extinció antics i la seva 

evolució fins a l’actualitat 
 

·  Aprendre a reaccionar correctament de la 

manera més ràpida possible dins una situació 

i espai concrets, davant un perill d’incendi. 
 

·  Identificar de manera àgil els components 

de la situació: distribució de l’espai, via 

d’evacuació, ajut a tercers ... 

Valors relacionats 

Identificar el risc en 

diferents i diverses 

situacions àgilment 

Organització  

A l’espai/aula 

Grup classe i 

equips 
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Metodologia 

 
• L'activitat comença amb la presentació de l’espai expositiu de l’Espai Bombers, on a través de la 

col·lecció dels Bombers ce Barcelona, aprendrem les característiques del foc i els factors 

necessaris per a que es produeixi 
 

• A continuació es dirigirà el grup classe a l’aula de l’Espai Bombers on es dividirà el grup en 

diferents equips (segons el volum del grup). Cada grup s’enfrontarà a una situació molt concreta, 

on cadascun dels membres desenvoluparà un personatge en un lloc i situació concreta. L’educador 

exposarà una situació de risc a través de la pissarra digital, i els membres del grup hauran de 

reaccionar de la manera més ràpida possible 
 

• A mesura que l’activitat avança i el grup mou els seus personatges, l’educador anirà canviant el 

desenvolupament, posant obstacles o afegint un altre perill, per tal que tots prenguin consciència 

de la importància de l’agilitat.  

 

• La resta d’equips avaluaran les diferents actuacions dels seus companys 

 

• Finalment tot el grup classe reunit exposarà les seves conclusions amb uns punts bàsics de ràpida 

actuacions a situacions determinades, però a la vegada quotidianes.  

RECURSOS 
Recursos materials que s’empraran durant 

l’activitat   

     

Pissarra digital que permetrà 

projectar i interactuar amb aquesta 

projecció del plànols i elements dins 

un habitatge    

  

Visita per l’espai expositiu i 

coneixement de la col·lecció del Cos 

de Bombers de Barcelona  

  

Imatges associades de diferents 

espais i situacions: una casa, una 

discoteca, etc. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
·  Mostrar interès i atenció durant tota l’activitat i    

participar amb responsabilitat,  

respectant el torn de paraula i les opinions 

dels companys. 

  

·  Conèixer els components bàsics del foc i els 

diferents sistemes d’extinció segons el tipus de 

foc. 

  

· La rapidesa d’actuació davant un incendi, 

sense pànic i seguint unes consignes clares 

però àgils 

ORGANITZACIÓ A L’AULA I 

DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI 

 
L’activitat es farà en grup classe i la distribució  

de l’espai es farà de tal manera que faciliti una  

bona comunicació de grup, a la vegada que 

aquesta sigui capaç d’accedir a la pissarra digital 

que suportarà l’activitat 

 

  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

·  Competència comunicativa lingüística  

 i audiovisual 

·  Competència social i cívica 

·  Competència d’aprendre a aprendre 
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