PRIMERS AUXILIS (10 sessions presencials obligatòries)
EIVISSA (IES ALGARB) Carme Ramis
Pràctica

Data

Horari

1
(2 sessions)

24/03/2021

15,30 - 17,20

Breu descripció de la pràctica
●
●
●

2
(2 sessions)

31/03/2021

15,30 - 17,20

●
●

3
(2 sessions)

14/04/2021

15,30 - 17,20

●
●
●

4
(2 sessions)

21/04/2021

15,30 - 17,20

●
●

5
(2 sessions)

28/04/2021

15,30 - 17,20

●

Protocol PAS.
Valoració primària i secundària de la
víctima.
Actuació al suport vital bàsic (SVB) amb
adults, nens i lactants.
Utilització de la desfibril·lació externa
semiautomàtica (DESA).
Obstrucció de la via aèria per un cos
estrany (OVACE) a adults, nins. i lactants.
Actuacions de primers auxilis en cas
d’hemorràgies, ferides, contusions,
fractures i luxacions.
Tècniques de mobilització i immobilització
de la víctima.
Embenats en situacions de primers auxilis.
Actuació en diferents situacions: ictus, xoc
anafilàctic, convulsions, hipoglucèmia,
hiperglucèmia.
Repàs dels protocols i tècniques apresos a
les sessions anteriors.
Prova d’avaluació.

Pràctica 1
1. Objectius:
●
●
●
●
●
●

Aplicació del protocol d’actuació en situacions de primers auxilis.
Realitzar una valoració bàsica de la víctima.
Avaluar constants vitals: consciència, respiració i circulació.
Valorar l’actuació en cas d’aturada cardíaca
Aplicar l’algoritme d’actuació en cas d’ACR.
Realitzar les maniobres de reanimació cardíaca amb i sense DESA amb adults, nins i
lactants.

2. Continguts:
●
●
●
●
●

Protocol PAS.
Valoració primària i secundària de la víctima.
Algoritme d’actuació en cas d’ACR en adults, nins i lactants.
Maniobres de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) en adults, nins i lactants.
Utilització del DESA en adults, nins i lactants.

3. Activitats:
●
●
●
●
●

En parelles, presa de les constants vitals en repòs i després d’esforç.
En parelles, valoració primaria de la víctima.
Aplicació de les maniobres de RCP (compressions toràciques i respiracions de
rescat).
Pràctica en petits grups de simulacre d’ACR amb el maniquí RCP en adults,nins i
lactants.
Utilització del DESA.

4. Durada:
3 hores.
5. Avaluació:
Resultats d’aprenentatge:
●
●
●

Realitza la valoració inicial de l’assistència en una urgencia descrivint riscos,
recursos disponibles i tipus d’ajut necessari.
Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a
assolir

Criteris d’avaluació:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S’ha assegurat la zona segons el procediment oportú.
S’ha identificat els protocols d’actuació en la prestació dels primers auxilis.
S’han identificat els protocols de seguretat i les tècniques d’autoprotecció en la
manipulació de persones accidentades
S’han descrit els fonaments de la ressuscitació cardiopulmonar
S’han aplicat tècniques d’apertura de la via aèria.
S’han aplicat mesures de post-reanimació.
S’ha identificat la seqüència d’actuació segons protocol establert per l’ILCOR (Comitè
de Coordinació Internacional sobre la Ressuscitació.
S’ha realitzat la desfibril·lació externa semiautomàtica (DESA)
S’han aplicat tècniques de suport vital bàsic a infants i lactants.

Pràctica 2
1. Objectius:
●
●
●
●
●
●
●

Aplicar tècniques de desobstrucció i obertura de les vies respiratòries.(OVACE)
Aplicar tècniques de suport ventilatori i circulatori.
Identificar la gravetat d’una hemorràgia i aplicar els procediments necessaris per
estroncar-la.
Identificar la tipologia i gravetat d’una contusió, fractura, luxació o ferida i aplicar
els procediments de primers auxilis.
Aplicar tècniques de mobilització, immobilització i trasllat de les víctimes.

2. Continguts:
●
●
●
●
●

Obstrucció de la via aèria per un cos estrany (OVACE) a adults, nins. i lactants.
Actuacions de primers auxilis en cas d’hemorràgies, ferides, contusions, fractures
luxacions.
Tècniques de mobilització, immobilització i trasllat de la víctima.
Embenats en situacions de primers auxilis.

3. Activitats:
●
●
●
●

Aplicació de les maniobres de primers auxilis en cas d’OVACE amb un maniquí
d’adult i nadó. Maniobra de Heimlich.
Estroncament d’hemorràgies i cura de ferides.Embenats per atendre diferents
situacions de primers auxilis.
Aplicació de tècniques de immobilització de membres en cas de fractura, luxació o
contusió.
Aplicació de tècniques de mobilització i trasllat de la víctima.

4. Durada:
3 hores.
5. Avaluació:

Resultats d’aprenentatge:
●
●
●

Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a
assolir
Aplica procediments d’immobilització i mobilització de víctimes seleccionant els
medis materials i les tècniques.

Criteris d’avaluació:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

S’han aplicat tècniques de desobstrucció i obertura de les vies respiratòries.(OVACE)
S’han aplicat tècniques de suport ventilatori i circulatori.
S’ha identificat la gravetat d’una hemorràgia y aplicat els procediments necessaris
per
estroncar-la.
S’ha identificat la tipologia i gravetat d’una contusió, fractura, luxació o ferida i aplicat
els procediments de primers auxilis.
S'han identificat els mitjans materials d'immobilització i mobilització.
S'han caracteritzat les mesures posturals davant una persona lesionada.
S'han descrit les repercussions d'una mobilització i trasllat inadequats.
S'han confeccionat sistemes per a la immobilització i mobilització de malalts o
accidentats amb materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna.

Pràctica 3
1. Objectius:
●

S’han aplicat tècniques de primers auxilis en patologies orgàniques d’urgència
descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a assolir.

2. Continguts:
●

Actuació en diferents situacions d’urgència: ictus, xoc anafilàctic, convulsions,
hipoglucèmia, hiperglucèmia.

3. Activitats:
●
●

●

Anàlisi de diferents casos, valoració de la possible patologia i indicació la tècnica
més indicada en cada situació.
Realització de pràctiques de les diferents tècniques apreses: simulació de situacions
d’emergència en cas d’infart, ictus, dificultat respiratòria, pèrdua de consciència,
alteracions motores, convulsions, hipoglucèmia, hiperglucèmia
Repàs dels protocols i tècniques apresos a les sessions anteriors.

4. Durada:
4 hores
5. Avaluació:
Resultats d’aprenentatge:
●

Aplica tècniques de suport vital bàsic descrivint-les i relacionant-les amb l'objectiu
que es pretén aconseguir.

Criteris d’avaluació:
●
●
●
●
●

S’han aplicat tècniques de primers auxilis en patologies orgàniques d’urgència
descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu a assolir.
S’han identificat els quadres de dolor toràcic i aplicat els procediments de primers
auxilis.
S’han identificat els trastorns respiratoris urgents i aplicat els procediments de
primers auxilis.
S’han identificat les alteracions neurològiques i les alteracions motores sensitives i
aplicat els procediments de primers auxilis.
S’han identificat els signes de hiper i hipoglucèmia i aplicat els procediments de
primers auxilis adients.

A) Superació de les pràctiques obligatòries presencials.
●

El conjunt de les activitats presencials obligatòries té un pes del 35% de la nota
global final del mòdul.

●
●

L'alumne ha d'assistir, com a mínim, al 80% de les activitats formatives presencials
(pràctiques) en el centre que tenen caràcter obligatori. Per superar aquestes
pràctiques obligatòries, l'alumne realitzarà un examen pràctic al qual haurà d'obtenir
una qualificació igual o superior a 5. (*)

●

(*) Per poder realitzar aquest examen pràctic, prèviament l’alumne realitzarà un
examen tipus test sobre els contingut treballats a les sessions pràctiques i haurà de
aconseguir una qualificació igual o superior a 5. Només si supera aquest test,
podrà realitzar l’examen pràctic.

●

En el cas del mòdul, Primers Auxilis les hores presencials obligatòries són 10.

