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L’examen s’haurà de realitzat amb bolígraf blau o negre. 
L'examen s'haurà de respondre al full de respostes entregat a on haurà de constar el nom i el DNI a cadascuna de les 
pàgines. 
Als casos pràctics es valorarà la concreció de la resposta i la claredat a l’hora de desenvolupar el protocol d’actuació 
en cada cas. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: 
 
BLOC 1: Tipus test. Aquest bloc consta de 40 preguntes tipus test amb 4 possibles respostes. Cada resposta malament 
en resta 1/3 de bé; és a dir, per cada tres preguntes malament en resta una de bé. Les preguntes no contestades ni 
sumen ni resten. 

  Aquest bloc es puntua sobre 4. 
 
  BLOC 2: Respostes breus. Consta de 4 preguntes.  
   Aquest bloc val 2 punts, 0,5 punts per pregunta.  
 
BLOC 3: Resolució casos pràctics. Consta de 2 casos pràctics. 
Aquest bloc val 4 punts, 2 punts cada cas pràctic.  

 

 
Per passar aquesta prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima d’un 5 en tots els blocs per separat.  
Això vol dir tenir:  
- En el bloc 1: dos punts sobre 4. 
- En el bloc 2: un punt sobre 2. 
- En el bloc 3: dos punts sobre 4.  
 
Si no s’obté la puntuació mínima en qualque dels tres blocs, no es podrà fer la mitjana i la prova quedarà 
suspesa. PASSAR AQUESTA PROVA ÉS UN REQUISIT PER PODER REALITZAR LA PROVA DE LA PART 
PRÀCTICA      DEL MÒDUL. 

 
 

CICLE FORMATIU: TÈCNIC EN ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
 
CURS: 2021-22 

 
MÒDUL: PRIMERS AUXILIS 

 

NOM : DNI: 
 
DATA: NOTA: 
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BLOC	1	
	

Respon	a	 les	preguntes	 tipus	 test	 assenyalant	 l'opció	 correcta.	Per	 cada	3	 respostes	malament	
en	resta	una	de	bé.	En	cas	de	no	respondre,	ni	suma	ni	resta.	
	
1. La	freqüència	cardíaca	d'un	infant	d'1	a	6	anys	hauria	de	ser	de:	
a)	100-140	bpm	
b)	70-90	bpm	
c)	90-110	bpm	
d)	Cap	resposta	és	correcta	
	
2. Referent	als	nivells	de	prevenció	en	primers	auxilis...	
a) La	prevenció	terciària	té	com	objectiu	la	protecció	
b) La	prevenció	primària	es	dóna	amb	la	intenció	d'anul·lar	les	conseqüències	de	l'accident	
c)	La	prevenció	secundària	té	l'objectiu	de	disminuir	el	nombre	i	la	gravetat	dels	danys	
d)	La	prevenció	primària	i	secundària	farien	referència	a	per	exemple	cridar	al	112	
	
3. La	llei	castiga	a	les	persones	que	no	ajuden	als	que	estan	en	un	perill	greu	segons:	
a) L’article	195.1	pels	que	qui	no	socorri	una	persona	que	es	trobi	desemparada	i	en	perill	manifest	
i	 greu,	 quan	 ho	 pugui	 fer	 sense	 risc	 propi	 ni	 de	 tercers,	 ha	 de	 ser	 castigat	 amb	pena	 de	multa	
commutable	de	6	a	dotze	mesos.	
b) L’article	195.3	incorre	en	les	mateixes	penes,	impedit	d'oferir	auxili,	no	demani	amb	auxili	aliè	
c)	L’article	195.3	regula	que	si	es	comet	serà	motiu	de	presó	de	6	a	divuit	mesos	de	presó	o	de	sis	
mesos	a	quatre	anys	de	presó	en	cas	d'imprudència	
d)	L’article	195.1	pels	que	qui	no	socorri	una	persona	que	es	trobi	desemparada	i	en	perill	manifest	
i	greu,	quan	ho	pugui	fer	sense	risc	propi	ni	de	tercers,	ha	de	ser	castigat	amb	pena	de	presó	de	
tres	a	dotze	mesos	

4. Per	a	l'avaluació	de	la	respiració	cal	tenir	en	compte...	
a) Que	la	freqüència	respiratòria	d'una	persona	sana	és	de	12	a	16	vegades	per	minut	
b) Que	l'amplitud	ha	de	ser	de	500	cm3	d'aire	
c) Que	quan	es	mobilitza	poc	aire	deim	que	la	respiració	és	superficial	

	
	
5. Quin	 són	 els	 requisits	 legals	 perquè	 una	 persona	 pugui	 declinar	 l’assistència	 als	primers	
auxilis:	
a) Ha	de	 ser	major	 de	16	anys	 i	 estar	en	possessió	 de	 les	 seves	 facultats	mentals.	A	més,	 les	
persones	inconscients	queden	fora	d’aquest	rebuig	legal.	
b) Ha	de	ser	major	de	18	anys	i	ha	de	donar	signes	de	raonar	bé.	A	més,	les	persones	inconscients	
queden	dins	d’aquest	rebuig	legal.	
c) Ha	de	ser	major	de	16	anys	 i	no	estar	trastornada.	A	més,	 les	persones	 inconscients	queden	
fora	d’aquest	rebuig	legal.	

	
	

d) Totes les respostes són correctes 

d) Ha de ser major de 18 anys i estar en possessió de les seves facultats mentals. A més, les 
persones inconscients queden fora d’aquest rebuig legal. 
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6. Assenyala	l’afirmació	incorrecta:	

	
b) A	un	incendi	cridarem	a	l’112	ràpidament	que	gestioni	l’emergència	perquè	no	és	segur	actuar.	
c) És	millor	no	actuar	a	un	incendi	ja	que	si	em	faig	mal	dividiré	els	recursos	de	rescat	i	això	és	
negatiu	per	a	les	possibles	víctimes.	
d) A	un	incendi	si	no	veig	clar	que	la	meva	vida	no	corre	perill,	no	actuaré.	

	
7. Podem	tenir	responsabilitat	legal	de	les	nostres	actuacions	si:	
a) Desplacem	a	una	persona	que	t’ha	dit	que	no	pot	moure	les	cames	i	que	no	té	sensibilitat.	
b) Posem	un	torniquet	i	anem	a	atendre	a	una	altra	víctima.	
c) Li	traiem	un	objecte	punxant	de	les	costelles	a	la	víctima.	

	
	

8. En	els	primer	auxilis	avaluem	sempre	les	funcions	vitals	de	l’organisme	que	estan	
directament	relacionades	amb:	
a) Funció	respiratòria,	cardiovascular	i	digestiva.	
b) Funció	respiratòria,	neurològica	i	renal.	
c) Funció	neurològica,	cardiovascular	i	digestiva.	

	
	

9. La	consciència	és	important	als	primers	auxilis	perquè:	
a) Determina	si	hi	ha	patologies	greus	a	les	vies	respiratòries.	
b) Determina	si	hi	ha	patologies	greus	al	sistema	muscular.	
c) Determina	que	la	persona	no	respira.	

	
	

10. Pel	que	respecta	als	primers	auxilis:	
a)	Els	trajectes	de	les	artèries	principals	no	són	importants	perquè	podem	comprimir	just	damunt	
de	les	ferides	sagnants	per	tal	d’intentar	aturar	la	pèrdua	de	sang	en	el	cas	de	patir	una	ferida	a	
una	artèria.	

	
c) Els	trajectes	dels	capil·lars	principals	són	importants	per	tal	de	saber	on	s’ha	de	comprimir	per	
tal	d’intentar	aturar	la	pèrdua	de	sang	en	el	cas	de	patir	una	ferida	a	una	artèria.	
d) Els	trajectes	dels	gasos	pulmonars	són	importants	per	tal	de	saber	on	s’ha	de	comprimir	per	tal	
d’intentar	aturar	la	pèrdua	de	sang	en	el	cas	de	patir	una	ferida	a	una	artèria.	
	
11. En	la	respiració	cal	tenir	en	compte	que...	

a) Les	ventilacions	superficials	no	aporten	prou	oxigen	per	la	qual	cosa	són	motiu	d'emergència	
b) Les	ventilacions	superficials	no	aporten	prou	oxigen	per	la	qual	cosa	són	motiu	de	RCP	

	
c) Cap	resposta	és	correcta	
	

a) A un incendi hem d’anar a treure a totes les persones que hi ha de dins per tal de treure’ls del 
perill i ajudar-los. 

d) Totes les anteriors són correctes. 

d) Funció respiratòria, cardiovascular i neurològica. 

d) És un indicador del funcionament dels sistemes respiratori, cardiovascular i neurològic. 

b) Els trajectes de les artèries principals són importants per tal de saber on s’ha de comprimir per 
tal d’intentar aturar la pèrdua de sang en el cas de patir una ferida a una artèria. 

c) Les ventilacions superficials no aporten prou oxigen per la qual cosa són motiu d'urgència 
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12. L'avaluació	urgent	de	les	víctimes...	

a) Es	duu	a	terme	quan	no	hi	ha	risc	vital	
b) Identifica	amb	el	màxim	detall	les	lesions	o	danys	que	pateix	la	víctima	
c)	La	resposta	a)	i	b)	són	correctes	
d)	Cap	resposta	es	correcta	
	
13. L'ús	del	DESA	pediàtric...	

a) 		No	es	recomana	en	lactants	
b) En	infants	menors	a	8	anys	no	resulta	eficaç	
c) A	 partir	del	8	anys	fins	a	l'adolescència	no	es	pot	fer	servir	
d) Cap	resposta	és	correcta	

14. En	el	cas	que	una	víctima	presenti	una	metrorràgia...	

	
b) Sol	ser	indicatiu	de	lesió	renal	o	d'infecció	urinària.	Ha	de	derivar	a	un	centre	sanitari.	
c) S'ha	de	col·locar	a	la	víctima	en	posició	lateral	de	seguretat	
d) Es	produeix	davant	un	traumatisme	al	crani	
	
15. En	referència	a	la	otorràgia...	
a) És	un	tipus	d'hemorràgia	exterioritzada	provinent	de	les	vies	urinàries	
b) És	l’únic	tipus	d’hemorràgia	que		no	s’ha	de	taponar	la	sortida	de	la	sang	
c) És	una	hemorràgia	exterioritzada	causada	per	elevació	de	la	tensió	arterial	
d) És	la	sang	que	prové	derivada	d'una	lesió	de	la	conjuntiva	de	l'ull	
	
16. Una	alteració	transitòria	de	la	consciència	podríem	parlar	de	...	
a) Síncope	entesa	a	com	una	pèrdua	de	coneixement	brusca	i	de	manera	breu	
b) Lipotímia	mareig	transitori	amb	pèrdua	de	coneixement	
c) Lipotímia	entesa	a	com	una	pèrdua	de	coneixement	brusca	i	normalment	greu	
d) Síncope	mareig	transitori	sense	pèrdua	de	coneixement	
	
17. Als	infants	la	causa	més	probable	d’aturada	cardíaca...	

a) és	perquè	falli	la	circulació,	per	tant,	el	més	important	són	les	compressions	toràciques.	
b) és	per	tenir	cardiopaties	congènites	i	hem	de	prioritzar	les	insuflacions.	

	
d)és	a	causa	de	què	hi	ha	un	problema	respiratori	i	hem	de	donar	dues	insuflacions	per	després	
començar	amb	les	compressions	toràciques	
	
	
	
	
	
	
	

a) L'actuació consisteix mantenir repòs absolut, tombar a la víctima estirada, amb les cames 
creuades i elevades per evitar que segueixi sagnant 

c) és a causa de què hi ha un problema respiratori i hem de donar cinc insuflacions per després 
començar amb les compressions toràciques. 
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18. En	el	decàleg	dels	primers	auxilis	posa	que	hem	de:	
a) Primer	hem	de	mantenir	la	serenitat	i	actuar	si	és	necessari	el	més	ràpid	possible	per	tal	d’evitar	
que	l’ansietat	afecti	a	les	persones	de	l’entorn.	
b) Primer	hem	de	avaluar	a	les	persones	accidentades	i	després	ajudar	a	mantenir	la	serenitat	de	
les	persones	presents	a	l’accident.	

	
d)	Primer	hem	de	allunyar	a	la	gent	que	està	d’espectadora	de	l’accident	per	tal	de	què	l’accidentat	
mantingui	la	serenitat	i	nosaltres	podem	actuar	el	més	ràpid	possible.	
	
19. En	el	cas	d’una	persona	que	no	respon,	pot	ser	que	estigui	inconscient	perquè...	

	
b) té	una	lesió	al	sistema	respiratori	o	perquè	la	circulació	no	està	correctament.	
c) té	una	lesió	al	cor	o	perquè	la	respiració,	la	transmissió	nirviosa	o	totes	dues	funcions	no	estan	
correctament.	
d) té	una	lesió	en	el	cervell	o	perquè	la	respiració,	la	transmissió	nirviosa	o	totes	dues	funcions	no	
estan	correctament.	
	
20. Al	cas	de	què	una	persona	estigui	inconscient...	

a) Cal	que	actuem	amb	precaució	però	com	pot	ser	qualque	patologia	lleu	no	importa	tractar-
ho	com	a	una	emergència.	
b) Cal	que	actuem	com	a	una	emergència	encara	que	no	és	molt	greu,	ja	que	la	vida	de	la	persona	
no	corre	perill.	

	
d)	No	importa	que	actuem	ja	que	no	podem	fer	res	per	aquesta	persona.	
	
21. Quines	 proves	 senzilles	 podem	 fer	 per	 explorar	 una	 persona	 pot	 estar	 patint	 un	ictus:	
a) Demanar-li	que	somrigui	i	que	faci	una	frase	coherent,	sempre	que	estigui	conscient	per	tal	de	
saber	si	està	perdent	a	bilateralitat	cerebral.	
b) Demanar-li	que	digui	el	seu	nom	dins	d’una	frase	coherent	i	que	aixequi	els	braços	per	veure	si	
funciona	bé	el	seu	cervell.	
c) Demanar-li	que	somrigui	 i	que	aixequi	els	braços	per	 tal	d’avaluar	 la	seva	 funció	neurològica	
tant	bilateralitat	com	transmissió	nirviosa	correcta.	

	
	
22. En	cas	d’epistaxis,	quina	és	l’actuació	correcta?	

	
b) Tranquil·litzar	a	la	persona,	fer-la	seure,	inclinar	el	cap	endarrere	i	pinçar	els	costats	del	nas.	
c) Tranquil·litzar	a	la	persona,	posar-la	en	decúbit	supí,	inclinar	el	cap	endavant	i	pinçar	els	costats	
del	nas.	
d) Tranquil·litzar	a	la	persona,	posar-la	en	posició	semiasseguda,	inclinar	el	cap	endavant	i	pinçar	
els	costats	del	nas.	

c) Primer hem de mantenir la serenitat i actuar de manera coordinada i ràpida per tal de mostrar 
la nostra serenitat i l’habilitat tècnica que contraresten i donen confiança a la víctima i a les 
persones de l’entorn. 

a) té una lesió en el cervell o perquè la respiració, la circulació o totes dues funcions no estan 
correctament. 

c) Cal que actuem com a una emergència ja que la vida de la persona pot corre perill. 

d) Demanar-li que somrigui, que aixequi els braços i que faci una frase coherent per tal d’avaluar 
la seva funció neurològica tant bilateralitat com transmissió nirviosa correcta. 

a) Tranquil·litzar a la persona, fer-la seure, inclinar el cap endavant i pinçar els costats del nas. 
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23. A	l’aplicació	de	les	tècniques	de	suport	vital	bàsic	l’objectiu	és...	
a)	aplicar	una	sèrie	de	mesures	per	tal	d’augmentar	les	probabilitats	de	sobreviure.	

	
c) donar	suport	a	la	víctima	ja	que	es	troba	en	una	situació	de	susceptibilitat.	
d) donar	insuflacions	de	rescat	per	tal	de	mantenir	la	circulació	activa.	
	
24. Les	prioritats	en	l’aplicació	de	la	RCP	són	

	
b) des-obturar	la	via	aèria,	mantenir	la	respiració,	restablir	la	circulació	de	la	víctima.	
c) obrir	la	via	aèria	i	mantenir	el	ritme	cardíac	
d) cobrir	a	la	víctima	per	mantenir-la	calenta	i	esperar	als	serveis	sanitaris.	

	
25. Les	maniobres	per	tal	d’eliminar	cossos	estranys	OVACE	es	posen	en	marxa	

a) Si	la	insuflació	no	ventila.	
b) Si	observem	que	la	víctima	tus	amb	intensitat	

	
d)	Totes	les	anteriors	són	correctes.	
	
26. En	cas	d’hemorràgia	interna...	
a) Hem	d’intentar	detenir	l’hemorràgia	pressionant	en	l’àrea	on	sent	el	dolor.	
b) Asseurem	a	la	víctima	en	posició	semi-asseguda	i	cridarem	a	l’112.	
c) Col·locaren	a	la	víctima	en	decúbit	supí	i	girar-li	la	cara	cap	a	un	costat	mantenint-la	escalfada	
d) Posarem	una	vena	a	la	zona	que	fa	mal	i	aplicarem	compressió.	
	
27. L’objectiu	de	la	ressuscitació	cardiopulmonar	és	
a) mantenir	la	funció	cerebral	fins	que	reapareguin	els	reflexes	espontanis.	
b) mantenir	la	funció	pulmonar	fins	que	reaparegui	la	respiració	espontània.	
c) mantenir	la	funció	cerebral	fins	que	reapareguin	la	respiració	i	la	circulació	espontànies.	
d) Mantenir	la	funció	cardíaca	fins	que	reaperegui	la	circulació	espontània	i	la	respiració	
	
28. En	el	cas	de	picadures	de	grumers...	(assenyala	la	resposta	incorrecta)	
a) Rentar	la	zona	afectada	amb	aigua	salada	i	extreure	les	restes	de	tentacles.	
b) Aplicar	fred	sense	fregar	la	zona	afectada.	
c) Administrar	aigua	calenta	
d) Aplicar	aigua	dolça	damunt	la	picada	
	

29. Les	causes	més	freqüents	en	la	reacció	anafilàctica	són:	
a) Picada	d'abella	
b) Medicaments	
c) Làtex	

	
	
	
	

b)aplicar una sèrie de mesures per tal mantenir la circulació de la víctima activa. 

a) obrir la via aèria, restablir el ritme cardíac, mantenir la circulació i la respiració. 

c) Si observem que la víctima s’ofega entra en cianosi 

d) Totes les respostes són correctes 
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30. Una	intoxicació	de	tipus	percutània	seria	per	exemple...	
a) Intoxicació	per	contacte	
b) Administració	d’heroïna	
c) Intoxicació	etílica	
d) Inhalació	de	gasos	

31. L'embenat	funcional	...	
a) Es	fa	servir	en	patologies	lligamentoses,	musculars	i	tendinoses.	
b) Immobilitza	completament	la	lesió	per	afavorir	la	seva	posició	funcional	
c) La	recuperació	és	més	lenta	però	més	efectiva	
d) No	és	apte	per	a	lesions	esportives	
	
32. En	el	cas	d’intoxicació	per	contacte,	la	primera	actuació	serà...	
a) llevar-li	la	roba	impregnada	i	rentar	la	pell	amb	aigua		
b) rentar-li	la	zona	afectada	amb	aigua	i	sabó	sense	llevar	la	roba.	
c) tancar	el	pot	que	ha	provocat	la	intoxicació	i	rentar	la	zona.	
d) cridar	a	l’112	i	dir	quina	substància	és	la	causant.	
	
33. En	referència	al	torniquet...	
a) Actualment	 pràcticament	 es	 desestima	 aquesta	 mesura	 per	 part	 dels	 socorristes	 no	
professionals	
b) És	imprescindible	anotar	l'hora	en	què	es	fa	el	torniquet	
c) Posarem	el	membre	el	més	elevat	possible	
d) Totes	les	respostes	són	correctes	
	
34	.-	Les	tres	fases	que	segueix	la	prestació	de	suport	psicològic	en	primers	auxilis	són:	

a. L'aproximació	a	la	víctima,	l'escolta	i	la	prestació	d'ajuda.	
b. La	prestació	d'ajuda,	l'escolta	i	la	sol·licitud	de	consentiment.	
c. La	petició	de	consentiment,	l'escolta	i	l'atenció.	
d. L'escolta,	el	consol	i	la	atenció.	

35.La	fase	de	l'escolta,	en	la	prestació	de	primers	auxilis	psicològics,	té	com	a	objectiu:	

a. Copsar	les	emocions	i	les	preocupacions	de	la	víctima.	
b. Que	t'expliqui	les	lesions	i	dolors	que	sent	per	realitzar	l'avaluació.	
c. Que	t'expliqui	com	ha	succeït	l'accident.	
d. Que	la	víctima	descarregui	el	seu	estrès	emocional.	

36.	La	fèrula	de	neoprè:	

a. Immobilitza	i	alhora	permet	exercir	una	tracció	sobre	la	fractura	del	membre	inferior.	
b. És	adaptable	a	cada	extremitat.	
c. S'infla	amb	aire,	després	de	col·locada,	perquè	es	torni	rígida.	
d. És	un	dispositiu	rígid	que	es	fixa	a	l'extremitat	i	es	subjecta	amb	tancaments.	
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37.	La	maniobra	de	Ruteck:	

a. Les	tres	respostes	són	correctes.	
b. Es	més	factible	quan	has	de	traslladar	infants	o	persones	de	poc	pes.	
c. És	útil	quan	la	persona	pot	caminar	però	necessita	certa	ajuda.	
d. Consisteix	en	carregar-se	a	pes	la	víctima	sobre	l'espatlla.	

38.	Per	passar	per	llocs	estrets,	la	tècnica	de	rescat	més	adequada	és:	

a. El	trasllat	en	cadira	de	la	reina.	
b. El	trasllat	d'aixelles-genolls.	
c. El	trasllat	en	cadira	profunda.	
d. La	càrrega	a	l'espatlla.	

39.	Per	rescatar	una	persona	que	està	inconscient	podem	fer	servir:	

a. La	maniobra	de	Ruteck.	
b. Les	tres	opcions	són	correctes.	
c. El	trasllat	sobre	una	cadira	amb	la	víctima	lligada.	
d. L'arrossegament	de	la	persona	subjectant-la	per	les	aixelles	o	sobre	una	manta.	

40	.-	Per	treure	una	persona	accidentada	d'un	cotxe.	

a. Cap	de	les	tres	respostes	és	certa.	
b. Es	necessària	la	presència	del	cos	de	bombers.	
c. s	pot	aplicar	qualsevol	maniobra	d'arrossegament.	
d. Es	pot	aplicar	la	maniobra	de	Rautek	per	al	rescat	vehicular.	
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BLOC	2	
	

1.Resol	les	distintes	qüestions	relacionades	amb	distintes	situacions	de	primers	auxilis	
	

A. Si	et	trobes	una	persona	a	qui	li	costa	molt	respirar,	però	que	no	ha	patit	cap	traumatisme,	
quines	preguntes	li	faràs	i	com	actuaràs?	(	0,5	punts)		
	
	

B. En	un	centre	comercial,	un	home	cau	a	terra	i	comença	a	tenir	convulsions.	Com	actuaràs	
durant	els	dos	minuts	que	duren	les	convulsions	i	tenint	en	compte	que	desprès	es	recupera	
dins	la	normalitat?	I	si	la	crisi	es	perllorga	més	de	quatre	minuts?	(	0,5	punts)	
	

C. Veus	una	noia	molt	pàl·lida	i	sudorosa,	té	palpitacions		i	saps	que	es	diabètica.	Què	faràs	en	el	
primer	moment	en	que	encara	està	conscient?	I	si	no	millora,	i	queda	inconscient?	(	0,5	
punts)	

	
D. 	En	un	restaurant,	veus	a	un	home	que	de	forma	sobtada	presenta	forts	vòmits	i	manifesta	

dificultat	per	respirar	i	té	un	episodi	de	vertigen.	Un	dels	seus	amics	informa	que	sap	que	és	
al·lèrgic	als	fruïts	secs.	El	cambrer	confirma	que	la	salsa	del	plat	que	menjava	porta	cacauets.	
Com	actuaràs?	(	quina	posició	de	la	víctima,	quins	seran	els	teus	passos	d’	actuacions	segons		
els	diferents	estats	de	gravetat	que	pot	presentar	la	victima)		(	0,5	punts)	
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BLOC	3	
	

Imagina	 cadascuna	 de	 les	 situacions	 següents	 i	 indica	 com	 actuaries,	 aplicant	 els	 protocols	 i	
actuacions	necessaris	per	a	la	prestació	de	primers	auxilis	a	les	víctimes,	tenint	en	compte	tota	
la	informació	que	l'enunciat	facilita.	
	

1. A	l'empresa	on	treballes	hi	hagut	una	explosió	de	gas.	De	la	detonació	hi	ha	múltiples	víctimes.	Tu	
formes	part	de	l'equip	de	primers	auxilis.		

	
A)Quins	tipus	de	targetes	de	triatge	hi	ha?	A	quin	tipus	de	víctima	estan	assignades?	Possa	
un	exemple	en	cada	cas		(	1,5	punts)	
	
	
B)	Com		organitzaries	el	rescat	o	l'atenció	de	les	víctimes?	(	0,5	punts)		

	
	
	

2. En	el	cas	anterior	has	d'atendre	un	treballador	que	presenta	una	ferida	greu	que	té	un	tros	de	vidre	
inserit	a	la	cuixa	dreta	i	sagna	també.	Sembla	que	està	inconscient	i	no	respira.		
Nombra	i	explica	les	actuacions	que	faries	en	ordre	de	com	procediries	(	2	punts)		
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