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El mEu quadErn dE prEvEnCIó d’InCEndIs I altrEs 
rIsCs és part del material educatiu creat per a la sEtmana dE la 
prEvEnCIó d’InCEndIs que organitzen conjuntament des de l’any 
2006 la FundaCIón mapFrE, l’asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos (aptB) i els serveis de bombers de diverses administracions 
espanyoles.

La sEtmana dE la prEvEnCIó d’InCEndIs té per objectiu 
transmetre a la població en general nocions d’autoprotecció. Volem que 
tothom aprengui a reconèixer els riscs d’incendi en el seu entorn: cases, 
centres de treball, comerços i llocs d’oci.

amb aquesta publicació, els escolars coneixeran els riscs que es poden 
trobar en la vida quotidiana i també com prevenir-los. aprendran com 
evitar els incendis, quins objectes són més perillosos, què s’ha de fer en 
cas d’incendi, quin és el telèfon d’emergència, descobriran equips de 
protecció com extintors, hidrants, etc.

Si voleu més informació, podeu fer les vostres consultes al  
telèfon 91 602 52 21 o podeu accedir a:

www.fundacionmapfre.org
www.aptb.org

www.semanadelaprevencion.com



El meu quadern de prevenció
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Hola, som n’Extin i som un 

d’incendis. Aquestes són  

les meves amigues na Noa i   

       na Marta . 



Els t’enseyarem en aquest 

moltes coses. Us contaré una història: 

Un dia i jugaven a la 

i varen veure uns

damunt la . 

�



La seva els havia dit que no 

jugassin amb , però i

encengueren una amb el . 

La les va cridar perquè anassin 

a berenar de i varen deixar  

l’ encesa damunt del . 
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De sobte sentiren el del

d’incendis que era al . 

L’ havia caigut i el s’estava 

cremant. Hi havia molt de a 

la i en sortien unes ben 

grans.
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La va agafar un d’  

per apagar l’incendi, però no ho va 

poder fer. I va dir: sortim de .

On és na ? Varen mirar per 

totes les habitacions, 

davall els i, a 

la fi, trobaren na 

dins un . 
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Juntes, les sortiren de la , 

tancaren la i davallaren al , 

on la va cridar al

d’emergències 1 1 2.
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Arribaren els  

de amb la .

Els pujaren per  

la i apagaren 

l’incendi amb  

les .
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El cap dels va dir a  

na i na que quan hi ha 

un incendi en una mai no 

s’han d’amagar, perquè poden quedar 

atrapades pel . Han de sortir 

al immediatament.



També va dir a la que 

s’ha de tenir un

d’incendis a , per 

apagar petits incendis. I 

des de llavors visc a

de na .
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Uneix els punts i descobreix el 
número al qual has de telefonar en 
cas d’incendi o d’emergència. Pinta’l!

Telèfon d’emergències

1�
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Camió de bombers
Pinta el dibuix amb aquests colors.

1 Vermell
2 Groc
3 Negre
4 Blau 
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Pinta de color groc la mànega que 
apaga l’incendi.

Laberint del bombers
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Perills a casa
A ca nostra estam rodejats de coses 
amb les quals no hem de jugar 
perquè són perilloses.
Per saber quines són, jo et donaré 
una pista i tu hauràs d’endevinar de 
quin perill parl.
A més, hauràs d’acabar  
de pintar els dibuixos.

Al final del quadern  
hi ha les solucions als jocs. 

MoLTA sorT!
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Solen ser a la cuina. Han d’estar 
tancats en un armari. No hi hem 
de jugar perquè són verinosos.

Pista

Productes de net _ j _

NO
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Surt dels endolls i ens hi podem 
electrocutar, per això no hi 
ficarem mai els dits ni cap objecte.
Tampoc no hem de tocar els 
aparells que estiguin endollats 
quan tenim les mans o els peus 
remulls.

Pista

SÍ

L’elect _ _ _ _ tat



Les prenem quan estam malalts 
i ens les donen els nostre pares. 
Com que són perilloses, no hi hem 
de jugar mai.

Pista

Mede _ _ nes

1�

NO



1. Si hi ha un incendi, has de 
sortir al ca _ _ _ r rà _ _ dament. 

2. No juguis amb objectes que 
facin f _ c: mi _ _ os, espelmes o 
encenedors.

3. No toquis mai els en _ _ lls. 

4. Els produ _ _ _ s de n _ _ _ ja i 
les medecines no són per jugar-hi.

5. Si hi ha un incendi o una 
emergència, has de  
telefonar l’ _ _ _.

recorda aquests consells

Completa 
les frases
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NO

solucions
Telèfon d’emergències  
(Pàgina 13)

Camió de bombers   
(Pàgina 14)

Laberint del bombers   
(Pàgina 15)

Perills a casa  
(Pàgina 17)

Productes de neteja
solució

recorda aquests consells  
(Pàgina 20)

1. ... carrer ràpidament. 
2. ... foc: mistos,...
3.. ... endolls.
4. ... productes de neteja...
5. ... 1 1 2.

L’electricitat
solució

SÍ(Pàgina 18)

Medecines
solució

(Pàgina 19) NO
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Vocabulari
 Aigua

 Armari

 Bomber

 Camió

 Carrer

 Casa

 Detector

 Escala

 Espelma

 Extin

 Extintor

 Flama

 Foc

 Fruita

 Fum

 Llit
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 Mànega

 Mare

 Marta

 Misto

 Noa

 Poal

 Porta

 Quadern

 Sala

 Sirena

 Sofà

 Sostre

 Taula

 Telèfon

 Tres

 Xiulet



FundaCIón mapFrE 
Paseo de Recoletos, 23 
28004 Madrid - España

www.fundacionmapfre.org

El mEu quadErn dE prEvEnCIó d’InCEndIs I altrEs 
rIsCs és un material didàctic que ajudarà els escolars a 
conèixer els riscs que poden trobar-se en la vida quotidiana i 
les pautes que han de seguir per evitar-los.

Si voleu més informació, podeu fer les vostres consultes al 
telèfon 91 602 52 21 o podeu accedir a:

www.semanadelaprevencion.com


