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ANNEX II 

 
I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: Transport sanitari. 

Codi: SANT0208. 
 

Família professional: Sanitat. 
 

Àrea professional: Atenció sanitària. 

Nivell de qualificació professional: 2. 

Qualificació professional de referència: 

SAN025_2: Transport sanitari (RD 295/2004, de 20 de febrer). 
 

Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC0069_1: Mantenir preventivament el vehicle sanitari i controlar la dotació material. 
UC0070_2: Prestar al pacient suport vital bàsic i assistència al suport vital avançat. 
UC0071_2: Traslladar al pacient al centre sanitari útil. 
UC0072_2: Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi. 

 
Competència general: 

 
Mantenir preventivament el vehicle i controlar-ne la dotació material, amb atenció 
bàsica sanitària a l'entorn prehospitalari, per traslladar el pacient al centre sanitari útil. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa l'exercici professional en l'àmbit prehospitalari, dependent del Sistema 
Nacional de Salut o del sector sanitari privat. 
Sectors productius: 

Sector sanitari públic i privat. 
 

Ocupacions i llocs de treball relacionats: 
 

8412.1017 Conductors/ores d'ambulàncies. 
Transport sanitari programat i transport sanitari urgent, amb equips de 
suport vital bàsic i equips de suport vital avançat. 

 
Requisits necessaris per a l'exercici professional: 

 
Per exercir l'activitat que es deriva de la unitat de competència UC0071_2 "Trasllat 
del pacient al centre sanitari útil", cal estar en possessió del corresponent permís de 
conduir BTP. 

 
Durada de la formació associada: 560 hores 
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Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 

MF0069_1: Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la dotació 
material (100 hores). 
• UF0679: Organització de l'entorn de treball en transport sanitari (40 hores). 
• UF0680: Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la dotació material (60 
hores). 
MF0070_2: Tècniques de suport vital bàsic i d'assistència al suport vital avançat 
(160 hores). 
• UF0681: Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries (50 
hores). 
• UF0677 (transversal): Suport vital bàsic (60 hores). 
• UF0678 (transversal): Assistència al suport vital avançat (50 hores). 
MF0071_2: Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del pacient (100 hores). 
• UF0682: Assegurament de l'entorn de treball per a l'equip assistencial i el pacient 
(40 hores). 
• UF0683: Trasllat del pacient al centre sanitari. (60 hores). 
MF0072_2 (transversal): Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi 
(40 hores). 
MP0140: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de transport sanitari. (160 
hores). 

 
Vinculació amb capacitacions professionals: 

 
La formació establerta en el present certificat de professionalitat garanteix el nivell 
de coneixements necessaris per a la presentació a les proves que es convoquin per 
part de l'autoritat competent, per a l'obtenció de l'acreditació que permeti l'exercici 
de la professió. 
Normativa aplicable. 
• Estatal: 
Reial Decret 619/1998, de 17 d'abril, pel qual s'estableixen les característiques 
tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport 
sanitari per carretera. 
• Autonòmica: 
Normatives establertes pels òrgans competents de les comunitats autònomes 
corresponents. 

 
II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

MÒDUL FORMATIU 1 
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Denominació: OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU DEL VEHICLE I 
CONTROL DE LA DOTACIÓ MATERIAL. 

 
Codi: MF0069_1. 

 
Nivell de qualificació professional: 1. 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0069_1: Mantenir preventivament el vehicle sanitari i controlar la dotació material. 

 
Durada: 100 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ORGANITZACIÓ DE L'ENTORN DE TREBALL EN TRANSPORT 
SANITARI. 

 
Codi: UF0679. 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2, RP3, 
RP4, RP8 i RP9. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir l'estructura, relació orgànica i jeràrquica del Sistema Nacional de Salut 
tenint en compte la repercussió en l'organització del transport sanitari. 

CE1.1  Dissenyar un esquema del Sistema Nacional de Salut, detallant els 
diferents nivells d'assistència i també la relació orgànica i funcional. 
CE1.2 Explicar l'estructura i funció d'un sistema d'emergències mèdiques 
tenint en compte la repercussió en l'organització del transport sanitari. 

 
C2: Relacionar els diferents tipus de documentació clínica i no clínica amb les 
seves aplicacions, i descriure les seves vies de tramitació. 

CE2.1 Explicar els diferents tipus de documents clínics, la funció i les vies 
de tramitació. 
CE2.2 Citar les autoritzacions i permisos que necessita tenir en regla el 
vehicle de transport sanitari per funcionar segons la normativa. 
CE2.3 Descriure la informació tipus que ha de constar en un informe 
d'assistència, després de la realització de maniobres de suport vital bàsic. 
CE2.4 Descriure els recursos de documentació geogràfica que ha de portar 
el vehicle de transport sanitari tenint en compte l'àmbit d'actuació. 
CE2.5 Interpretar els documents de citació, assenyalant el servei o unitat 
diagnòstica de recepció del pacient. 

 
C3: Aplicar tècniques de revisió i control de la dotació material del vehicle de 
transport sanitari, i comprovar-ne l'estat i operativitat. 

CE3.1 Explicar la dotació material del vehicle, segons el nivell assistencial i 
la normativa. 
CE3.2 En un supòsit pràctic de revisió i control de la dotació material del 
vehicle de transport sanitari, comprovant-ne l'estat i l'operativitat: 
- Avaluar ordenadament la dotació material de l'ambulància i comprovar que es 

correspon amb la requerida pel nivell assistencial. 
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- Comprovar l'operativitat del material sanitari. 
- Comprovar la caducitat dels fàrmacs, l'estat del material fungible i de cura. 
- Reposar el material caducat o exhaurit segons el procediment normalitzat. 
- Comprovar el nivell de les bales d'oxigen i reposar-lo si no és l'adequat. 
- Demanar material de manera que s'asseguri l'operativitat de la unitat 

assistencial. 
CE3.3 Enumerar el material de senyalització i abalisament, d'autoprotecció 
personal i d'il luminació portàtil que ha de disposar el vehicle de transport 
sanitari. 
CE3.4 En un supòsit pràctic de comprovació del material de senyalització i 
abalisament, d'autoprotecció personal i d'il luminació portàtil que ha de 
disposar el vehicle de transport sanitari segons la normativa i el procediment 
establert: 
- Comprovar que el material d'autoprotecció del vehicle és l'adequat per a tots 

els membres de la unitat segons la normativa. 
- Comprovar que el material de senyalització i abalisament del vehicle és 

l'adequat segons la normativa. 
- Comprovar el correcte funcionament del material d'il luminació portàtil (focus, 

allargador, llanternes). 
 

C4: Seleccionar les tècniques d'emmagatzematge, distribució i control d'existències i 
materials, que permetin l'operativitat del vehicle sanitari. 

CE4.1 Explicar els mètodes de control d'existències i les seves aplicacions 
per a la realització d'inventaris de material. 
CE4.2 Diferenciar els documents de control de les existències de 
magatzem, associant cada tipus a la funció que exerceix en el funcionament 
del magatzem. 
CE4.3 Descriure les aplicacions informàtiques per a la gestió de magatzem. 
CE4.4 En un supòsit pràctic de gestió de magatzem sanitari: 
- Identificar les necessitats de reposició segons el supòsit descrit. 
- Efectuar les ordres de comanda, precisant el tipus de material, l'agent i la 

unitat o l'empresa subministradora. 
- Introduir les dades necessàries per al control d'existències a la base de dades. 
- Especificar les condicions de conservació del material, en funció de les seves 

característiques i necessitats d'emmagatzematge. 
 

C5: Aplicar tècniques de control de qualitat adequades a l'activitat, interpretant i 
complint protocols de garantia de qualitat. 

CE5.1 Definir conceptes relacionats amb la garantia de qualitat, com ara: 
protocols normalitzats de treball, controls de qualitat i avaluació de la qualitat. 
CE5.2 Descriure els recursos humans i materials destinats a garantir la qualitat 
en la prestació del servei. 
CE5.3 Identificar les desviacions en els requisits i especificacions de garantia 
de qualitat. 
CE5.4 En un supòsit pràctic de tècniques de control de qualitat adequades a 
l'activitat, mitjançant la interpretació i el compliment de protocols de garantia de 
qualitat: 
- Identificar els factors que determinen la qualitat de prestació del servei. 
- Interpretar els protocols normalitzats de treball. 
- Utilitzar els recursos i materials segons el protocol. 
- Col laborar en la programació de l'activitat complint els protocols establerts i 

satisfent les necessitats de trasllat o assistència del pacient. 
 

C6: Analitzar les normes relacionades amb l'autonomia i llibertat del pacient, el secret 
professional, la protecció de dades i la prevenció de riscos laborals. 
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CE6.1 Explicar els diferents tipus de responsabilitat legal. 
CE6.2.  Explicar articles de la constitució espanyola relacionats amb sanitat i la 
llei general de sanitat. 
CE6.3 Definir els aspectes legals relacionats amb el secret professional. 
CE6.4 Citar exemples d'aplicació de normes relacionades amb l'autonomia i 
llibertat del pacient. 
CE6.5 Especificar els documents que han de signar el pacient o familiars 
perquè quedi constància de la seva voluntat. 
CE6.6 Explicar actuacions positives i negatives respecte a la protecció de 
dades. 
CE6.7 Analitzar els drets i deures del pacient. 
CE6.8 Descriure els factors i situacions de risc laboral indicant els mitjans i 
procediments de prevenció i protecció en l'àmbit de treball. 
CE6.9 Especificar les normes prevenció de riscos laborals aplicades en 
l'organització i gestió del transport sanitari analitzant: 

- Sistemes de seguretat aplicats als equips electromèdics. 
- Equips de protecció individual i seguretat. 
- Protocols de primers auxilis. 

 

 
Sumari 

 
1. Organització sanitària. 

- Estructura del Sistema Nacional de Salut. 
- Nivells d'assistència i tipus de prestacions. 
- Salut pública. 
- Salut comunitària. 
- Evolució històrica de la medicina. 
- Evolució històrica dels sistemes d'emergències mèdiques. 
- Evolució històrica del transport sanitari, fent referència als altres tipus de 

transport (aeri i aquàtic), i indicant les característiques diferencials bàsiques. 
 

2. Documentació sanitària i de gestió. 
- Documents clínics. Tramitació. 

○ Intrahospitalaris. 
○ Prehospitalaris. 
○ Intercentres. 

- Documents no clínics. 
○ Formularis d'activitat. 
○ Revisió i incidències. 
○ Documentació legal del vehicle. 

□ Autoritzacions i permisos. 
○ Documents d'objectes personals. 
○ Documentació geogràfica. 
○ Full de reclamacions i negació al trasllat. 

 
3. Característiques del transport sanitari i dotació material. 

- Tipus de transport sanitari: 
○ Terrestre. 
○ Aeri. 
○ Marítim. 

- Característiques diferencials del transport sanitari terrestre: 
○ Ambulància no assistencial. 
○ Ambulància de suport vital bàsic. 
○ Ambulància de suport vital avançat. 
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○ Transport sanitari col lectiu. 
○ Transport sanitari d'emergència psiquiàtrica. 

- Dotació material de la unitat de transport sanitari segons el nivell assistencial. 
○ Material sanitari: 

□ Fungible i inventariable. 
□ Fàrmacs. 
□ Oxigen medicinal. 
□ Equips electromèdics. 

○ Material logístic: 
□ Senyalització i abalisament 
□ Autoprotecció personal 
□ Il luminació portàtil 

- Posada a punt i verificació del material i equips. 
- Control d'existències de la dotació material del vehicle de transport sanitari. 

 
4. Gestió d'existències i inventari. 

- Sistemes d'emmagatzematge. 
○ Avantatges i inconvenients. 
○ Classificació dels mitjans materials sanitaris. Criteris. 

- Elaboració de fitxes de magatzem. 
- Gestió d'estocs: identificació i traçabilitat. 
- Aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem. 
- Normes de seguretat i higiene, aplicada en magatzems d'institucions i empreses 

sanitàries 
 

5. Garantia de qualitat. 
- Introducció a la garantia de qualitat. 

○ Normes de qualitat. 
○ Control de qualitat en la prestació del servei. 
○ Avaluació interna i externa de la qualitat percebuda. 

- Qualitat en l'assistència sanitària. 
○ Indicadors. 

- Legislació vigent aplicable a la garantia de qualitat. 
- Relació de la documentació amb el control de qualitat i la traçabilitat. 

 
6. Aspectes legals de l'exercici professional. 

- Funcions del professional. 
- Responsabilitat legal. 
- Legislació sobre: sanitat, protecció de dades; autonomia del pacient, drets i 

obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. 
- Articles de la constitució espanyola que fan referència a la sanitat 
- Documentació assistencial i no assistencial amb rellevància legal. 
- Prevenció de riscos laborals en l'organització i gestió del transport sanitari. 

○ Sistemes de seguretat aplicats als equips electromèdics. 
○ Equips de protecció individual i seguretat. 
○ Protocols de primers auxilis. 
○ Riscos en l'exercici de l'activitat professional. 
○ Riscos físics. 
○ Riscos químics. 
○ Riscos biològics. 
○ Mesures de prevenció i protecció en les diferents entorns de treball. 
○ Senyalització relativa a seguretat i higiene. 
○ Equips de protecció i seguretat. 
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UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: DIAGNOSI PREVENTIVA DEL VEHICLE I MANTENIMENT DE LA 
DOTACIÓ MATERIAL. 

 
Codi: UF0680. 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, RP5, 
RP6 i RP7. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Dur a terme el manteniment preventiu del vehicle revisant els elements 
mecànics, elèctrics, del sistema de comunicacions i de seguretat del vehicle 
segons el full de revisió diària. 

CE1.1 Descriure els elements mecànics, elèctrics i de seguretat que cal 
revisar per torn de treball, per mantenir l'operativitat del vehicle. 
CE1.2 Elaborar un pla de manteniment d'un vehicle de transport sanitari 
concretant els elements que s'han de revisar, el responsable i la periodicitat. 
CE1.3 En un supòsit pràctic de revisió dels elements mecànics, elèctrics, 
del sistema de comunicacions i de seguretat del vehicle segons el full de 
revisió diària: 
- Comprovar que els senyals prioritaris del vehicle, acústics i lluminosos, 

funcionen correctament. 
- Comprovar que el nivell de pressió dels pneumàtics, així com els nivells del 

líquid de frens, líquid de direcció, oli, aigua del radiador i aigua de 
l'eixugaparabrises són els adequats. 

- Comprovar que el nivell de combustible per fer el servei és suficient. 
- Comprovar que el sistema elèctric de la unitat funciona adequadament. 
- Comprovar el funcionament dels sistemes de comunicacions verificant-ne 

l'operativitat a través d'una trucada de control al centre de coordinació. 
- Comprovar que els elements de seguretat passiva funcionen correctament.  
- Comprovar que la il luminació de l'habitacle de conducció i l'habitacle 

assistencial és suficient. 
- Registrar les incidències detectades en el full de revisió diària. 

 
C2: Analitzar els procediments de neteja, desinfecció i esterilització del vehicle i 
material sanitari, determinant el mètode que cal aplicar segons el tipus de material. 

CE2.1 Explicar el procediment de neteja, desinfecció i esterilització, i 
relacionar-lo amb l'aplicació en els diferents tipus de material. 
CE2.2 Explicar el procediment de manipulació i gestió dels residus 
biocontaminats. 
CE2.3 Explicar perills en la manipulació de productes de neteja, 
esterilització i desinfecció. 
CE2.4 En un supòsit pràctic de neteja, desinfecció i esterilització del vehicle i 
material sanitari, determinant el mètode que cal aplicar segons el tipus de material: 
- Preparar les solucions per netejar i desinfectar el material segons el tipus i 

característiques. 
- Netejar i desinfectar el material sanitari i l'habitacle assistencial després d'una 

actuació. 
- Organitzar i col locar el material al vehicle o magatzem després de netejar-lo i 

desinfectar-lo. 
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- Netejar l'exterior del vehicle. 
- Eliminar els residus orgànics i inorgànics derivats de l'activitat sanitària en els 

contenidors corresponents al tipus de residus, contaminació i protocols 
establerts. 

 
Sumari 

 
1. Operacions de diagnosi i manteniment preventiu del motor, i sistemes 
auxiliars del vehicle de transport sanitari. 

- Elements mecànics, elèctrics i de seguretat del vehicle:  
- Motor.  

○ Tipus 
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Font d'energia emprada. 
○ Operacions de manteniment preventiu. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistema de lubricació i refrigeració.  
○ Tipus d'oli. 
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. Control de nivells d'oli i aigua. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistema d'alimentació.  
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistema d'arrencada.  
○ Tipus. 
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

 
2.  Operacions de diagnosi i manteniment preventiu del sistema de transmissió 
de forces, i trens de rodatge del vehicle de transport sanitari. 

- Sistema de transmissió.  
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistema de frens i alentidors. 
○ Classes. 
○ Components. 
○ Funcionament. Utilització combinada de frens i alentidors. Límits 

d'utilització. 
○ Operacions de manteniment preventiu. Control del nivell de líquid dels frens 

i del desgast dels frens. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistemes antibloqueig.  
○ Components. 
○ Funcionament. 

- Sistema d'embragatge.  
○ Components. 
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○ Funcionament. 
- Caixa de canvis. Diferencials. Arbres de transmissió. Sistemes de control de 

tracció. 
○ Components. 
○ Funcionament. 

- Sistema de direcció.  
○ Tipus. 
○ Components. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. Control del nivell de líquid de 

direcció. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Sistema de suspensió. 
○ Tipus. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

- Rodes. 
○ Classes. 
○ Components. 
○ Operacions de manteniment preventiu. Control del desgast del dibuix i de la 

pressió. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 
○ Ús de cadenes. 

 
3. Operacions de diagnosi i manteniment preventiu del sistema elèctric, dels 
seus circuits i del sistema de comunicacions del vehicle de transport sanitari. 

- Sistema elèctric, engegada i posada en marxa, generador de corrent, 
enllumenat i elements elèctrics auxiliars. 
○ Components. Elements elèctrics, electrònics i circuits associats. 
○ Funcionament. 
○ Operacions de manteniment preventiu. Control de llums i intermitents. 

Muntatge, desmuntatge i reparació. Control de la bateria. 
○ Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 
○ Mesures de seguretat i prevenció. 

- Sistemes de senyals lluminosos i acústics. Control del funcionament. 
- Sistemes de climatització 
- Seguretat activa i passiva. 
- Sistema de comunicacions: fonaments, funció i components. 

○ Radiotransmissió. 
○ Telefonia. 
○ Sistema GPS. 

 
4. Neteja de material, estris i interior del vehicle de transport sanitari. 

- Principis bàsics aplicables a la neteja i desinfecció del material sanitari. 
- Material no retornable i material reutilitzable. 
- Procediment de neteja. 
- Criteris de verificació i condicionament. 
- Identificació dels riscos derivats de la manipulació de productes de neteja. 

 
5. Desinfecció del material i interior del vehicle de transport sanitari. 

- Principis bàsics de la desinfecció i l'asèpsia. 
- Desinfecció per mètodes físics. 

○ Ebullició. 
○ Radiacions ultraviolades. 
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○ Ultrasons. 
- Desinfecció per mètodes químics 

○ Locions. 
○ Immersió. 

- Identificació dels riscos derivats de la manipulació de productes de desinfecció. 
 

6. Esterilització del material. 
- Principis bàsics. 
- Mètodes d'esterilització. 

○ Físics. 
○ Químics.  

- Mètodes de control d'esterilització. 
- Fumigació. 
- Identificació dels riscos derivats de l'esterilització. 

 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 
 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 – UF0679 40 30 

Unitat formativa 2 – UF0680 60 40 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 2 
 
 

Denominació: TÈCNIQUES DE SUPORT VITAL BÀSIC I D'ASSISTÈNCIA AL 
SUPORT VITAL AVANÇAT. 

 
Codi: MF0070_2. 

 
 

Nivell de qualificació professional: 2. 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC0070_2: Prestar al pacient suport vital bàsic i assistència al suport vital avançat. 
 

Durada: 160 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
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Denominació: VALORACIÓ INICIAL DEL PACIENT EN URGÈNCIES O 
EMERGÈNCIES SANITÀRIES. 

 
Codi: UF0681. 

 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Identificar les característiques de l'assistència prehospitalària, per entendre l'àmbit 
d'actuació professional. 

CE1.1 Definir el concepte de cadena de supervivència. 
CE1.2 Descriure les fases del decàleg prehospitalari. 
CE1.3 Explicar el concepte de Sistema Integral d'Urgències i Emergències, 
identificant-ne els elements. 
CE1.4 Definir concepte d'urgència i emergència sanitàries. 

 
C2: Identificar la forma, estructura i funció de les àrees topogràfiques de més interès 
sanitari en la valoració i aplicació de procediments sanitaris d'urgències. 

CE2.1 Descriure l'estructura i forma dels diferents sistemes i aparells del 
cos humà. 
CE2.2 Explicar la funció principal dels òrgans, aparells i sistemes del cos 
humà. 
CE2.3 Relacionar les patologies més freqüents en medicina d'urgències 
amb els òrgans i aparells afectats. 
CE2.4 En un supòsit pràctic sobre topografia anatòmica i funció del cos 
humà: 
- Determinar la situació dels diferents òrgans de l'economia corporal. 
- Explicar la funció principal dels òrgans i aparells del cos humà. 
- Associar diferents patologies que requereixen tractament urgent, amb els 

òrgans o aparells afectats. 
 

C3: Aplicar tècniques de valoració inicial al pacient, que permetin detectar signes de 
gravetat i aplicar procediments de suport vital immediats. 

CE3.1 Detallar els elements d'interès relacionats amb la patologia de base 
del pacient. 
CE3.2 Explicar el protocol de valoració inicial del pacient descrivint els 
paràmetres, signes i símptomes que cal valorar. 
CE3.3 En un supòsit pràctic de valoració inicial del pacient segons els 
protocols: 
- Interrogar el pacient i indagar la patologia prèvia, la medicació habitual i les 

al·lèrgies conegudes. 
- Verificar l'estat del pacient buscant signes de gravetat que comprometin la via 

aèria, funció ventilatòria i circulatòria. 
- Detectar signes de compromís vital en relació amb l'estat neurològic del 

pacient. 
- Prendre les constants vitals. 

 
Sumari 

 
1. Assistència prehospitalària en urgències o emergències sanitàries. 

- Epidemiologia de l'assistència prehospitalària. 
- Cadena de la supervivència. 
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- Decàleg prehospitalari. 
○ Fases. 

- Urgència i emergència sanitària. 
○ Concepte. 

- Sistema integral d'urgències i emergències. 
○ Concepte. 
○ Elements. 

 
2. Bases anatòmiques i funcionals dels principals òrgans, aparells i sistemes 
del cos humà, aplicats a la valoració inicial del pacient en situació d'urgència o 
emergència sanitària. 

- Fonaments de topografia anatòmica. 
○ Localització. 

□ Plans, eixos i regions anatòmiques. 
□ Terminologia de posició de direcció. 

- Òrgans, aparells i sistemes del cos humà.  
○ Aparell respiratori. 
○ Sistema cardiocirculatori i sistema limfàtic. 
○ Aparell digestiu i glàndules annexes. 
○ Sistema nerviós. 
○ Aparell locomotor. 

□ Ossos, músculs i articulacions. 
○ Sistema endocrí. 
○ Sistema urogenital. 
○ Sistema tegumentari i annexos cutanis. 
○ Òrgans dels sentits. 

- Patologies més freqüents que requereixen tractament d'urgències.  
○ Conceptes de salut i malaltia. 
○ Semiologia clínica: símptomes i signes de malaltia. 
○ Manifestacions clíniques, signes i símptomes bàsics en atenció urgent: 

□ Fisiopatologia del sistema cardiocirculatori. 
□ Fisiopatologia de l'aparell respiratori. 
□ Fisiopatologia de l'aparell digestiu. 
□ Fisiopatologia del sistema nerviós. 
□ Fisiologia del sistema nerviós. 
□ Fisiopatologia del sistema genitourinari. 
□ Fisiopatologia del sistema endocrí. 
□ Fisiopatologia del sistema immunitari. 
□ Connotacions especials de la fisiopatologia general del nen, ancià i 
gestant. 

 
3. Diagnosi inicial del pacient en situació d'emergència sanitària. 

- Constants vitals. 
○ Determinació de la freqüència respiratòria. 
○ Determinació de la freqüència cardíaca. 
○ Determinació de la temperatura corporal. 
○ Determinació de la pulsioximetria. 
○ Determinació de la pressió arterial. 
○ Connotacions especials de les constants vitals en el nen, ancià i gestant. 

- Signes de gravetat. 
○ Concepte. 
○ Valoració primària 
○ Valoració secundària 

- Valoració de l'estat neurològic. 
○ Valoració de nivell de consciència. Escala de Glasgow. 
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○ Mida pupil lar i reflex fotomotor. 
○ Detecció de moviments anormals. 

- Valoració de la permeabilitat de la via aèria. 
○ Obstrucció parcial 
○ Obstrucció total 

- Valoració de la ventilació.  
○ Freqüència respiratòria 
○ Ritme respiratori 
○ Esforç respiratori 
○ Respiració paradoxal 
○ Deformitat toràcica 
○ Altres signes d'hipòxia 

- Valoració de la circulació.  
○ Freqüència cardíaca 
○ Ritme cardíac 
○ Pressió arterial 
○ Signes d'hipoperfusió 

- Valoració inicial del pacient pediàtric.  
- Valoració especial de l'ancià.  
- Valoració especial de la gestant.  

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: SUPORT VITAL BÀSIC. 

 
Codi: UF0677. 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2, RP3 i 
RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Aplicar tècniques de suport vital bàsic, optimitzat, davant situacions de risc vital, 
segons el protocol establert. 

CE1.1 Enunciar els principals signes de compromís vital a nivell de via 
aèria, ventilació, circulació i estat neurològic. 
CE1.2 Descriure els fonaments de la reanimació cardiopulmonar bàsica i 
instrumental. 
CE1.3 Emprar les tècniques de suport ventilatori i circulatori davant un 
pacient amb alteració d'aquestes funcions. 
CE1.4 Netejar i desinfectar les ferides cutànies. 
CE1.5 En un supòsit pràctic d'un pacient amb insuficiència respiratòria 
aguda: 
- Identificar els signes d'insuficiència respiratòria. 
- Valorar els signes de gravetat. 
- Fer una sol licitud al metge del centre coordinador, de les mesures a adoptar 

després de detectar en un pacient signes d'insuficiència respiratòria. 
- Aplicar les mesures posturals que milloren l'estat del pacient. 
- Aplicar el dispositiu d'oxigenoteràpia adequat a l'estat del pacient segons la 

indicació del metge coordinador. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'un pacient amb compromís circulatori: 
- Valorar els signes de xoc hipovolèmic. 
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- Realitzar les tècniques d'hemostàsia per al control d'hemorràgies externes. 
- Establir la teràpia postural. 
CE1.7 Emprar tècniques de desobstrucció davant l'obstrucció de la via 
aèria en l'adult i en l'edat pediàtrica. 
CE1.8 En un supòsit pràctic d'un pacient amb aturada cardiorespiratòria: 
- Detectar l'absència de signes vitals i posar-ho en coneixement del centre 

coordinador d'emergències sanitàries. 
- Aplicar tècniques de ventilació artificial optimitzada i massatge cardíac extern. 
- Aplicar tècniques de desobstrucció de la via aèria a través de la maniobra 

corresponent. 
- Aplicar la desfibril lació externa semiautomàtica. 

 
C2: Realitzar l'atenció sanitària bàsica davant diferents situacions d'emergència. 

CE2.1 Explicar les cures inicials davant un pacient amb lesions per agents 
físics o químics. 
CE2.2 Explicar la classificació de les cremades tenint en compte la 
profunditat i l'extensió. 
CE2.3 Descriure l'actuació davant un pacient amb una crisi convulsiva. 
CE2.4 En un supòsit pràctic d'atenció sanitària bàsica davant una 
intoxicació segons el protocol: aplicar les mesures inicials davant un pacient 
intoxicat, depenent de la naturalesa, quantitat i via d'entrada de l'agent tòxic. 
CE2.5 Descriure els signes de gravetat en la patologia cardíaca i posar-los 
en coneixement del centre coordinador d'emergències. 

 
C3: Assistir l'embarassada, davant un part imminent segons un procediment. 

CE3.1 Enumerar les fases del part i descriure els signes de part imminent. 
CE3.2 En un supòsit pràctic d'assistència a l'embarassada, davant un part 
imminent segons el protocol: 
- Posar en coneixement del metge coordinador d'emergències. 
- Aplicar les maniobres d'assistència al part, en les fases d'expulsió i 

deslliurament. 
- Fer les cures inicials al nounat i la mare. 

 
C4: Aplicar els procediments d'actuació inicial davant un pacient traumatitzat segons els 
protocols. 

CE4.1 Explicar els "pics de mortalitat" després d'un accident. 
CE4.2 Descriure els mètodes d'immobilització de lesions amb mitjans 
bàsics o de fortuna. 
CE4.3 En un supòsit pràctic d'actuació inicial davant un pacient traumatitzat 
segons els protocols: 
- Detectar les possibles lesions de l'accidentat, atenent la biomecànica de 

l'accident i demanar els recursos estimats necessaris al centre coordinador 
d'emergències. 

- Fer la valoració inicial de l'accidentat, detectar signes de compromís vital i 
aplicar les tècniques necessàries de suport vital bàsic. 

- Fer la valoració secundària de l'accidentat i detectar altres lesions, seguint el 
procés de cap a peus. 

 
C5: Descriure la informació sobre l'estat clínic del pacient i la manera de transmissió al 
centre coordinador quan ho indiqui el protocol. 

CE5.1 Explicar com informar al centre de coordinació sobre l'estat clínic del 
pacient, després de valorar si té de signes de gravetat. 
CE5.2 Indicar la forma de sol licitar l'autorització del metge coordinador per 
realitzar els procediments i tècniques pertinents. 
CE5.3 En un supòsit pràctic de comunicació amb un centre coordinador per 
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sol licitar instruccions: 
- Informar el centre de coordinació sobre l'estat clínic del pacient, després de 

valorar els signes de gravetat. 
- Sol licitar l'autorització del metge coordinador per realitzar els procediments i 

tècniques pertinents. 
 

Sumari 
 

1. Suport vital bàsic. 
- Tècniques de suport ventilatori en adults i en edat pediàtrica. 

○ Indicacions del suport ventilatori. 
○ Tècniques d'obertura de la via aèria. 
○ Permeabilització de la via aèria amb dispositius orofaringis. 
○ Tècniques de neteja i desobstrucció de la via aèria. 
○ Ús d'aspiradors. 
○ Tècnica de ventilació amb baló reanimador. 
○ Indicacions per a l'administració d'oxigen medicinal. 
○ Dispositius d'administració d'oxigen medicinal. 
○ Càlcul de les necessitats d'oxigen durant un trasllat. 

- Tècniques de suport circulatori en adults i en edat pediàtrica. 
○ Indicacions del suport circulatori. 
○ Tècnica de massatge cardíac extern. 
○ Tècniques d'hemostàsia. 
○ Protocol i tècnica de desfibril lació externa semiautomàtica. 

 
2. Atenció inicial del pacient politraumatitzat. 

- Epidemiologia. 
- Biomecànica del trauma. 
- Valoració i control de l'escena. 
- Valoració inicial del pacient politraumatitzat. 

○ Valoració primària. 
○ Valoració secundària. 

- Valoració, suport i estabilització de les lesions traumàtiques. 
- Atenció inicial en traumatismes. 

○ Traumatisme toràcic. 
○ Traumatisme abdominal. 
○ Traumatisme raquimedul·lar. 
○ Traumatisme cranioencefàlic. 
○ Traumatisme d'extremitats i pelvis. 

- Connotacions especials del pacient traumatitzat pediàtric, ancià o gestant. 
- Amputacions. 
- Explosió. 
- Aixafament. 
- Embenats. 

○ Indicacions de l'embenat. 
○ Tipus d'embenats. Embenats funcionals. 
○ Tècniques d'embenat. 

- Cura i maneig de lesions cutànies. 
○ Control d'hemorràgies 
○ Neteja de ferides. 
○ Desinfecció de ferides. 
○ Cura de lesions cutànies per fred o calor. 

- Cremada. 
- Electrocució. 
- Congelació i hipotèrmia. 
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3. Atenció inicial a les urgències i emergències cardiovasculars i respiratòries. 

- Símptomes i signes clínics propis de patologia cardiovascular. 
○ Dolor toràcic. 
○ Palpitacions. 
○ Taquicàrdia o bradicàrdia. 
○ Hipertensió i hipotensió arterial. 
○ Dispnea d'origen cardíac. 
○ Signes d'hipoperfusió. 

- Principals patologies cardiovasculars. 
○ Síndrome coronària aguda. 
○ Trastorn del ritme cardíac. 
○ Insuficiència cardíaca aguda. Edema agut de pulmó. 
○ Síncope. 
○ Hipertensió. 
○ Tromboembolisme pulmonar. 
○ Xoc. 

- Símptomes i signes clínics propis de la patologia respiratòria aguda. 
○ Dispnea. 
○ Cianosi. 
○ Augment del treball respiratori (estridor, tiratge). 
○ Taquipnea i bradipnea. 

- Principals patologies respiratòries. 
○ Insuficiència respiratòria. 
○ Asma. 
○ MPOC reaguditzat. 

- Actuació sanitària inicial en patologia cardiocirculatòria aguda. 
- Actuació sanitària inicial en patologia respiratòria aguda. 

 
4. Atenció inicial davant emergències neurològiques i psiquiàtriques.  

- Principals símptomes en patologia neurològica i psiquiàtrica. 
○ Depressió, nivell de consciència. Graus. 
○ Focalitat neurològica. 
○ Convulsions. 
○ Dèficit sensitiu i motor. 
○ Trastorns de comportament i conducta. 
○ Agitació psicomotriu. 

- Signes d'alarma davant emergències neurològiques i psiquiàtriques. 
- Principals patologies neurològiques i psiquiàtriques. 

○ Accident vascular cerebral agut. 
○ Crisi epilèptica. 
○ Síndrome meníngia. 
○ Delírium trèmens. 
○ Cop de calor. 
○ Actuació sanitària inicial. 

- Signes d'alarma davant quadres d'intoxicació i enverinament. 
- Quadres infecciosos greus amb alteració de la consciència (respiratoris, 

abdominals, urològics, neurològics, estat sèptic).  
 

5. Atenció inicial davant emergències gestacionals i cures al nounat. 
- Fisiologia de l'embaràs i desenvolupament fetal. 
- Fisiologia del part: Fases de progrés i evolució; mecànica i valoració del treball 

de part. Signes de part imminent. 
- Patologia més freqüent de l'embaràs i part. 
- Protocols d'actuació en funció del tipus d'emergència, situació de l'embarassada i 
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fase de la mecànica del part. 
- Cures sanitàries inicials al nounat. Escala d'Apgar. Protecció del nadó. 
- Cures a la mare durant el part. Precaucions i protocols bàsics d'atenció. 

 
6. Emplenament del full de registre segons el procés assistencial del pacient i 
transmissió al centre coordinador. 

- Conjunt mínim de dades. 
○ Filiació 
○ Lloc i hora de l'assistència. 
○ Constants vitals. 
○ Antecedents patològics (patologia de base, al lèrgies, medicació habitual). 
○ Valoració primària i secundària. 

- Signes de gravetat.  
○ Indicar contacte amb metge coordinador 
○ Oxigenoteràpia. 
○ Tècniques realitzades (DESA). 
○ Tractament postural. 
○ Dispositius immobilitzadors. 
○ Signatura del professional. 

- Registre Utstein (aturada cardiorespiratòria). 
- Sistemes de comunicació dels vehicles de transport sanitari. 
- Protocols de comunicació al centre coordinador. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: ASSISTÈNCIA AL SUPORT VITAL AVANÇAT. 
 

Codi: UF0678. 
 

Durada: 50 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP5. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Aplicar les tècniques de suport vital bàsic optimitzat segons el procediment. 
CE1.1 Enunciar els principals signes de compromís vital a nivell de via 
aèria, ventilació, circulació i estat neurològic. 
CE1.2 Descriure els mètodes d'immobilització de lesions sense mitjans i 
amb mitjans bàsics. 
CE1.3 Emprar tècniques bàsiques de control de la via aèria davant un 
pacient amb alteració d'aquesta funció. 
CE1.4 Utilitzar tècniques de suport ventilatori en el cas d'un pacient amb 
alteració d'aquesta funció. 
CE1.5 Emprar tècniques bàsiques de control hemodinàmic en el cas d'un 
pacient amb alteració d'aquesta funció. 
CE1.6 En un supòsit pràctic d'assistència a una situació de múltiples 
víctimes, segons el protocol: 
- Valorar els signes de gravetat. 
- Aplicar les tècniques de suport vital bàsic. 
- Immobilitzar les lesions amb mitjans de fortuna. 
- Evacuar l'àrea de triatge al lloc mèdic avançat. 

 
C2: Aplicar tècniques d'assistència al suport vital avançat en situacions d'emergència 
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segons els protocols. 
CE2.1 Identificar el material necessari per a l'aplicació de tècniques de 
suport vital avançat. 
CE2.2 En un supòsit pràctic d'emergència sanitària, aplicar tècniques 
d'assistència al suport vital avançat i aportar el material necessari segons el 
protocol i el tipus d'emergència: 
- Aïllament de la via aèria convencional (intubació endotraqueal). 
- Control de la via aèria amb dispositius supraglòtics (màscara laríngia Fastrach, 

Airtraq) i Combitube. 
- Control de via aèria quirúrgica (coniotomia, punció cricotiroïdal). 
- Ventilació mecànica convencional. 
- Ventilació mecànica no invasiva. 
- Canalització de via venosa perifèrica. 
- Abordatge de via venosa central. 
- Via intraòssia. 
- Monitoratge electrocardiogràfic. 
- Ús terapèutic del corrent elèctric (desfibril lació, cardioversió, marcapassos). 
- Pulsioximetria 
- Preparació de medicació. 
- Sondatge nasogàstric i vesical. 
- Monitoratge de constants. 
- Immobilitzar les principals lesions de membres. 
CE2.3 Explicar les indicacions i normes generals d'actuació en un rescat 
medicalitzat i les mesures de seguretat que cal aplicar. 

 
C3: Especificar tècniques de preparació de la medicació d'emergència i indicar-ne 
l'administració segons les ordres de prescripció. 

CE3.1 Descriure la medicació d'ús més freqüent en les situacions 
d'emergència sanitària. 
CE3.2 Enumerar les diferents vies d'administració de medicaments 
comparant-les entre si i indicar-ne els avantatges i inconvenients. 
CE3.3 En un supòsit pràctic, preparar la medicació segons la via 
d'administració. 

 
C4: Identificar les característiques de la medicina de catàstrofe. 

CE4.1 Definir el concepte de medicina de catàstrofe. 
CE4.2 Enumerar les característiques principals de la medicina de 
catàstrofe. 
CE4.3 Citar les principals diferències entre la medicina orientada a 
emergències limitades i la medicina de catàstrofe. 

 
C5: Analitzar els fonaments i elements de la classificació de víctimes, per prioritzar 
l'assistència sanitària. 

CE5.1 Definir el concepte de triatge. 
CE5.2 Explicar els principis, objectius i característiques del triatge. 
CE5.3 Explicar les diferències entre els models de triatge funcionals, 
lesionals i mixtos. 
CE5.4 Descriure el procediment d'etiquetatge (tagging). 
CE5.5 Explicar l'estructura bàsica d'una targeta de triatge. 
CE5.6 En un supòsit pràctic de classificació de víctimes en l'atenció a 
múltiples víctimes: 
- Dur a terme el triatge de les víctimes aplicant un mètode de triatge simple. 
- Etiquetar les víctimes. 
- Prioritzar l'evacuació seleccionant el mitjà de transport adequat. 
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C6: Identificar els objectius terapèutics en l'atenció a múltiples víctimes, per tal de 
garantir-ne la supervivència. 

CE6.1 Definir els objectius terapèutics generals de la medicina de 
catàstrofe. 
CE6.2 Explicar els objectius terapèutics en cada àrea assistencial. 
CE6.3 Relacionar la naturalesa de la catàstrofe amb el mecanisme lesional 
i les principals lesions. 

 
C7: Evacuar les víctimes entre les diferents àrees assistencials. 

CE7.1 Explicar els objectius de les sínies d'evacuació. 
CE7.2 Enumerar les sínies d'evacuació i la funció de cadascuna. 
CE7.3 Explicar la importància de l'ús racional dels diferents mitjans de 
transport. 
CE7.4 Definir els usos de les UCI mòbils en situació de catàstrofe. 
CE7.5 Identificar les funcions del responsable del lloc de càrrega 
d'ambulàncies. 
CE7.6 Descriure les característiques del lloc de càrrega d'ambulàncies. 
CE7.7 Explicar les dades necessàries a registrar per fer la dispersió 
hospitalària dels ferits. 

 
Sumari 

 
1. Instrumentació i suport a les tècniques de suport vital avançat. 

- Canalització de via venosa central, perifèrica i intraòssia. 
- Dispositius d'aïllament de la via aèria. 
- Sondatge nasogàstric. 
- Sondatge vesical. 
- Ventilació mecànica. 
- Ventilació mecànica no invasiva. 
- Punció cricotiroïdal. 
- Coniotomia. 
- Toracocentesi. 
- Pericardiocentesi. 
- Toracostomia d'emergències. 
- Cesària d'emergències. 
- Material per al suport vital avançat. 

○ Material fungible. 
○ Material electromèdic. 

 
2. Medicació d'emergència. 

- Farmacocinètica bàsica. 
○ Vies d'administració de fàrmacs. 
○ Absorció. 
○ Mecanisme d'acció. 
○ Metabolització. 
○ Eliminació. 

- Família de fàrmacs utilitzats en urgències i emergències. 
- Efectes adversos dels fàrmacs. 
- Contraindicacions. 
- Formes de presentació. 
- Elaboració d'unidosi i dispositius d'administració de productes farmacèutics. 

 
 

3. Atenció sanitària a emergències col lectives. 
- Medicina de catàstrofe. 

○ Definició d'emergència limitada, col lectiva i catàstrofe. 
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○ Objectius i característiques de la medicina de catàstrofe. 
○ Diferències entre la medicina convencional i la medicina de catàstrofe. 
○ Efectes generals de les catàstrofes sobre la salut. 
○ Problemes sanitaris comuns. Problemes sanitaris immediats segons el tipus 

d'agent agressor. 
- Assistència sanitària davant emergències col lectives. 

○ Mecanismes de lesió segons la naturalesa de la catàstrofe. 
○ Objectius terapèutics generals en l'atenció a múltiples víctimes. 
○ Objectius terapèutics en les àrees de rescat, socors i base. 
○ Gestos salvadors. 
○ Atenció mèdica davant situacions especials. Riscos nuclears, radioactius, 

biològics i químics (NRBQ). Explosions. 
○ Suport vital avançat a l'atrapat (SVATR). 

 
 

4. Classificació de les víctimes en emergències col lectives. Triatge. 
- Triatge. Concepte. Evolució històrica. 
- Principis i objectius del triatge. 
- Característiques del triatge. 
- Elements per establir un lloc de triatge. 
- Valoració per criteris de gravetat: inspecció, avaluació i decisió terapèutica. 
- Models pràctics de triatge: funcionals; lesionals; mixtes. 
- Categories de classificació: primera categoria (extrema urgència), etiqueta 

vermella; segona categoria (urgència), etiqueta groga; tercera categoria (no 
urgent), etiqueta verda; quarta categoria (morts), etiqueta grisa o negra. 

- Procediment d'etiquetatge (tagging). Targetes de triatge. 
 

5. Evacuació de les víctimes a diferents àrees assistencials. 
- Sínies d'evacuació. Primera, segona, tercera i quarta sínia. 
- Lloc de càrrega d'ambulàncies. 
- Dispersió hospitalària de pacients. 
- Registre de dispersió hospitalària. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Seqüència: 

 
Per accedir a la unitat formativa 3 s'han d'haver superat les unitats formatives 1 i 2. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
Unitats formatives Durada total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Unitat formativa 1 – UF0681 50 40 

Unitat formativa 2 – UF0677 60 45 

Unitat formativa 3 – UF0678 50 35 
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MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: TÈCNIQUES D'IMMOBILITZACIÓ, MOBILITZACIÓ I TRASLLAT DEL 
PACIENT. 

 
Codi: MF0071_2. 

 
Nivell de qualificació professional: 2. 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0071_2: Traslladar al pacient al centre sanitari útil. 

 
Durada: 100 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: ASSEGURAMENT DE L'ENTORN DE TREBALL PER A L'EQUIP 
ASSISTENCIAL I EL PACIENT. 

 
Codi: UF0682. 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. RP2. 
RP6. RP8. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar les diferents situacions que s'esdevenen en l'assistència sanitària 
prehospitalària i determinar-ne el mètode i els mitjans per generar-hi un entorn segur. 

CE1.1 Explicar els diferents mètodes i materials de seguretat i abalisament 
que s'apliquen en l'assistència sanitària en via pública i en situacions de risc 
específic (mercaderies perilloses, accidents elèctrics, incendis). 
CE1.2 En un supòsit pràctic de creació d'un entorn segur per a l'actuació 
sanitària davant una situació d'emergència en via pública: 
- Identificar la situació de risc previ a l'inici de l'assistència sanitària. 
- Triar la col locació adequada de la unitat assistencial. 
- Triar els materials adequats per generar un entorn segur. 
- Executar la senyalització i l'abalisament de la zona de l'incident. 

 
C2: Valorar el procediment que permeti l'accés segur al lloc on es troba el pacient. 

CE2.1 Explicar els mètodes d'accés segur a un pacient que es troba a 
l'interior d'un vehicle, habitatge, local o zona a l'aire lliure, quan hi ha una 
situació que impliqui algun risc. 
CE2.2 Enumerar els materials bàsics d'excarceració que ajuden a facilitar 
l'accés al pacient a l'interior d'un vehicle. 
CE2.3 Identificar els mecanismes del vehicle que poden generar un entorn 
insegur (contacte encès, tap de dipòsit de combustible, coixí de seguretat). 
CE2.4 Definir els procediments que permeten l'estabilització bàsica d'un 
vehicle. 
CE2.5 Explicar els mètodes bàsics per rescatar un accidentat. 
CE2.6 En un supòsit pràctic d'accés al pacient dins d'un vehicle: 
- Analitzar la via d'accés més factible per arribar al pacient. 
- Identificar els possibles riscos. 
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- Assegurar el vehicle segons el procediment oportú. 
- Efectuar les maniobres d'excarceració bàsiques per accedir a l'interior del 

vehicle. 
- Realitzar les maniobres bàsiques d'assegurament per evacuar un pacient 

d'una zona d'accessibilitat complexa. 
- Sol licitar els mitjans de rescat avançat en cas d'impossibilitat d'accés segur al 

pacient. 
 

C3: Traslladar de manera segura el pacient al centre sanitari i adequar la conducció a 
les condicions del pacient triant la ruta més idònia segons les condicions 
climatològiques i de la via. 

CE3.1 Explicar les repercussions orgàniques que un trasllat inadequat pot 
tenir en la salut del pacient. 
CE3.2 En supòsit pràctic de trasllat segur del pacient al centre sanitari útil: 
- Analitzar el trajecte més adequat, depenent de l'estat del pacient, el lloc del 

centre sanitari útil, l'estat del trànsit i la via, i les condicions climàtiques. 
- Fer en un circuit tancat les maniobres d'acceleració, desacceleració i gir, 

evitant el risc d'agreujament de les lesions del pacient. 
- Usar els senyals acústics quan l'estat de salut del pacient i les condicions de 

la via ho permetin. 
- Conduir segons la normativa vigent i les condicions del pacient per evitar-ne 

l'agreujament o possibles lesions secundàries i les condicions de la via i 
climatològiques. 

CE3.3 Explicar les maniobres i tècniques que cal aplicar davant situacions 
climatològiques adverses. 

 
C4: Aplicar les mesures de prevenció de riscos laborals en les operacions 
d'evacuació de pacients des del lloc de l'esdeveniment fins al centre sanitari útil: 

CE4.1 Enumerar i descriure la funció dels equips de protecció individual 
(EPI). 
CE4.2  Explicar els riscos de l'activitat professional. 
CE4.3 Conèixer els aspectes fonamentals de la Llei de prevenció de riscos 
laborals. 
CE4.4 Explicar els fonaments de l'ergonomia i la mecànica corporal. 
CE4.5 En un supòsit pràctic d'aplicació de principis d'ergonomia en 
l'exercici professional: 
- Aixecar el pacient des de terra mitjançant la tècnica ergonòmica de 

l'aixecament de càrregues. 
- Introduir la llitera al vehicle mitjançant la postura correcta. 

 
Sumari 

 
1.  Condicionament de l'entorn d'intervenció en l'evacuació de pacients. 

- Situacions d'emergència i condicionament d'un entorn segur. 
- Tècniques de protecció de víctimes i interventors mitjançant la ubicació del 

vehicle assistencial en la zona d'actuació. 
○ Distància i posició del vehicle. 
○ Material per generar un entorn segur en l'assistència. 
○ Tècniques de senyalització i abalisament. 

- Tècniques de situació i abalisament davant situacions especials: 
○ Incendis. 
○ Accident de mercaderies perilloses. 
○ Accident elèctric. 

- Procediments davant de riscos NRBQ (nuclear, radioactiu, biològic i químic). 
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2. Tècniques d'excarceració i accés al pacient. 
- Material d'excarceració. 
- Tècniques d'excarceració amb mitjans de fortuna. 
- Material del rescat. 
- Tècniques bàsiques rescat. 
- Tècniques d'estabilització del vehicle accidentat. 
- Mesures de seguretat. 
- Procediment d'actuació conjunta amb altres serveis de seguretat. 

 
3. Conducció en situacions adverses. 

- Tècniques de conducció de vehicles prioritaris. 
- Tècniques de conducció en situacions climatològiques adverses. 
- Tècniques de conducció davant de problemes mecànics. 
- Seguretat viària: 

○ Conceptes bàsics. 
○ Normativa reguladora. 
○ Normativa específica per a vehicles prioritaris. 

 
4. Prevenció de riscos laborals en l'evacuació de pacients. 

- Normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Identificació dels riscos de l'activitat professional. 
- Mesures d'autoprotecció personal. Equips de protecció individual (EPI). 
- Fonament de l'ergonomia i mecànica corporal. 
- Estructures òssies i musculars implicades en l'aixecament de càrregues. 
- Biomecànica de la columna vertebral i els seus elements principals. 
- Tècniques d'aixecament i transport de càrregues. 
- Exercicis de flexibilització i potenciació muscular per a prevenció de lesions. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: TRASLLAT DEL PACIENT AL CENTRE SANITARI. 

 
Codi: UF0683. 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3. RP4. 
RP5. RP7. RP9. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Aplicar al pacient els mètodes i mitjans de mobilització i immobilització, segons les 
possibles lesions o patologies detectades, que en permetin l'evacuació a l'ambulància. 

CE1.1 Explicar els mètodes i mitjans d'immobilització i mobilització 
aplicables en el trasllat del pacient des del lloc de l'incident a la unitat 
assistencial. 
CE1.2 Identificar els elements de mobilització i immobilització de les unitats 
assistencials, i explicar-ne el procediment d'ús. 
CE1.3 En supòsit pràctic de mobilització i immobilització d'un pacient 
utilitzant mètodes i mitjans segons les possibles lesions o patologies 
detectades, triar i aplicar el mètode de mobilització i immobilització més 
adequat ateses les possibles lesions de l'accidentat o les circumstàncies de 
l'accident. 

 
C2: Aplicar al pacient durant el trasllat, les mesures terapèutiques i confortables a la 
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llitera assistencial. 
CE2.1 Explicar els procediments que asseguren un major confort i 
seguretat del pacient quan se'l trasllada a la llitera de la unitat assistencial. 
CE2.2 Explicar les mesures posturals que cal aplicar al pacient sobre la 
llitera i que optimitzin un possible trasllat. 
CE2.3 En supòsit pràctic de millora i confort en el trasllat del pacient: 
- Valorar la informació bàsica sobre l'estat, possibles complicacions i condicions 

del trasllat del pacient per adequar la postura i posició anatòmica a la llitera 
assistencial. 

- Triar i aplicar la mesura postural més adequada segons la patologia del 
pacient. 

- Fixar els elements susceptibles de desplaçar-se i produir un dany durant el 
trasllat. 

 
C3: Transferir el pacient al centre sanitari útil. 

CE3.1 Descriure les dades de filiació, així com les del resultat de la 
valoració inicial i continuada del pacient durant el trasllat. 
CE3.2 En un supòsit pràctic de transferència del pacient al centre sanitari 
útil: 
- Realitzar un informe d'assistència inicial i trasllat del pacient amb una 

determinada patologia. 
- Comunicar verbalment al responsable del triatge hospitalari tota informació 

relacionada amb el trasllat. 
- Informar el pacient i familiars sobre les condicions del trasllat, del temps 

aproximat i l'hospital de destinació. 
- Vigilar el pacient durant el trasllat al centre sanitari útil i observar-ne l'estat 

per actuar immediatament davant d'una evolució desfavorable. 
- Comunicar al centre coordinador qualsevol variació en l'estat del pacient 

que comporti gravetat o faci necessari variar les condicions de trasllat. 
 

Sumari 
 

1. Mobilització de pacients. 
- Indicació de tècniques de mobilització urgent. 
- Material de mobilització. 

○ Cadira. 
○ Llitera de lona. 
○ Llitera rígida. 
○ Llitera de buit. 

- Tècniques de mobilització urgent sense material en situació de risc. 
- Tècniques de mobilització amb material. 
- Transferència d'un pacient d'una llitera a una altra. 

 
2. Immobilització de pacients. 

- Fonaments d'actuació davant les fractures. 
- Indicació de tècniques d'immobilització. 

○ Immobilització d'extremitats. 
○ Immobilització davant traumatisme de la columna vertebral. 

- Material d'immobilització. 
○ Collars laterals. 
○ Immobilitzadors laterals de cap. 
○ Immobilitzadors pediàtrics. 
○ Taula espinal. 

- Tècniques comuns d'immobilització. 
- Tècniques d'immobilització amb mitjans de fortuna. 
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3. Adequació del procediment de transport sanitari a la fisiopatologia del 
pacient. 

- Concepte i fonament de la fisiopatologia del transport sanitari. 
- Posició del pacient a la llitera segons la patologia. 
- Conducció del vehicle segons la patologia. 
- Factors que determinen els canvis fisiològics. 
- Efectes de les variacions de la velocitat, vibracions, sorolls, temperatura i altitud. 
- Mesures de confort i seguretat en el trasllat. 

 
4. Transferència del pacient del lloc de l'esdeveniment a l'àrea d'urgència. 

- Concepte i objectiu de la transferència de pacients. 
- Transferència verbal i documentada. 

○ Comunicació amb al centre coordinador. 
□ Llenguatge radiofònic. Concepte, tipus i finalitat. 
□ Transmissió de dades i comunicacions ofimàtiques.  

○ Documentació assistencial i no assistencial. 
- Dades de filiació i de l'actuació sanitària en la transferència del pacient. 

○ Dades de filiació. 
○ Resultat de la valoració inicial. 
○ Resultat de la valoració continuada del pacient durant el trasllat. 
○ Informe d'assistència inicial, de contingències i de trasllat. 

- Tipus d'informes d'assistència de transport sanitari. 
- Transferència del pacient a l'àrea d'urgència. Triatge hospitalari. Criteris de 

classificació. 
- Funcions del professional. 
- Responsabilitat legal. 
- Transport d'òrgans i mostres biològiques. 

○ Condicions idònies per al trasllat d'òrgans i mostres biològiques. 
○ Característiques fisicoquímiques del medi biològic o físic de transport. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 
 

 
Unitats formatives 
 

Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF0682 40 25 

Unitat formativa 2 – UF0683 60 40 
 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
Per a l'accés al mòdul formatiu MF0071_2: Tècniques d'immobilització, mobilització i 
trasllat del pacient, l'alumne haurà d'estar en possessió del corresponent permís de 
conduir BTP. 

 



 

26/35 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

MÒDUL FORMATIU 4 
 

Denominació: TÈCNIQUES DE SUPORT PSICOLÒGIC I SOCIAL EN SITUACIONS 
DE CRISI. 

 
Codi: MF0072_2. 

 
Nivell de qualificació professional: 2. 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0072_2: Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi. 

 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar els principis bàsics de la psicologia general. 

CE1.1 Definir el concepte de personalitat. 
CE1.2 Explicar les etapes de desenvolupament de la personalitat i les 
seves diferents teories. 
CE1.3 Explicar els mecanismes de defensa de la personalitat i l'aplicació 
pràctica. 
CE1.4 Analitzar quines circumstàncies psicològiques poden provocar 
disfuncions de comportament en persones sotmeses a condicions especials. 

 
C2: Identificar els comportaments i les reaccions psicopatològiques dels afectats 
per una catàstrofe. 

CE2.1 Explicar els comportaments més freqüents. 
CE2.2 Descriure les principals reaccions psicopatològiques. 
CE2.3 Explicar les necessitats d'atenció psicològica segons la reacció 
psicopatològica. 

 
C3: Aplicar els primers auxilis psicològics en una situació de catàstrofe simulada. 

CE3.1 Definir els objectius i principis per a l'aplicació dels primers auxilis 
psicològics. 
CE3.2 Reconèixer els factors que determinen les respostes emocionals. 
CE3.3 Diferenciar les diferents estratègies de control emocional. 
CE3.4  Reproduir habilitats bàsiques per controlar emocions no desitjades. 
CE3.5 En un supòsit pràctic d'intervenció psicològica bàsica: 
- Controlar una situació de dol. 
- Controlar una situació d'ansietat i angoixa. 
- Controlar una situació d'agressivitat. 
CE3.6 Descriure les funcions de l'equip psicosocial. 

 
C4: Analitzar les possibles reaccions psicològiques dels equips d'intervenció en la 
catàstrofe. 

CE4.1 Explicar els principals factors estressants que afecten els equips 
d'intervenció. 
CE4.2 Explicar les diferències entre la síndrome del cremat i la 
traumatització vicària. 

 
C5: Explicar les tècniques de suport psicològic als interventors. 

CE5.1 Enunciar els objectius del suport psicològic als interventors. 
CE5.2 Explicar els principals elements estressants en una catàstrofe. 
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CE5.3 Explicar els fonaments de les tècniques de suport psicològic als 
interventors. 

 
C6: Utilitzar els principis bàsics de la comunicació. 

CE6.1 Explicar el sentit del concepte de comunicació i descriure els 
elements d'emissor, receptor i missatge. 
CE6.2 Definir els diferents canals comunicatius, així com els diferents tipus 
de comunicació. 
CE6.3 En un supòsit pràctic en què es presta assistència a un pacient: 
- Aplicar davant de diferents escenaris, les diferents tècniques de 
comunicació. 
CE6.4 Reproduir tècniques d'escolta activa. 
CE6.5 Reproduir tècniques de resposta passiva, agressiva i assertiva. 

 
C7: Diferenciar diferents situacions que dificultin la comunicació. 

CE7.1 En un supòsit pràctic en què es plantegen situacions que produeixen 
dificultat en la comunicació: 
Aplicar les mesures de control necessàries. 
CE7.2 Definir les connotacions especials que presenta la psicologia del 
treball en equip. 
CE7.3 Explicar els principis bàsics de la comunicació entre el sanitari i el 
pacient. 

 
Sumari 

 
1.  Principis de psicologia general aplicada a situacions d'emergències 
sanitàries. 

- Concepte de personalitat. 
- Desenvolupament de la personalitat. Teories. 
- Etapes evolutives de l'ésser humà. Característiques fonamentals. 
- Les necessitats humanes. Mecanismes de defensa de la personalitat. 
- Experiències més comunes associades al procés d'emmalaltir (ansietat, 

desarrelament i desvalorització, entre d'altres). 
- Principals mecanismes d'adaptació psicològics davant la vivència de la malaltia. 

 
2.  Comunicació i habilitats socials en l'àmbit de les emergències. 

- Elements que intervenen en la comunicació. 
○ Emissor. 
○ Receptor. 
○ Missatge. 

- Canals comunicatius: auditiu, visual, tàctil, olfactiu. 
- Tipus de comunicació. 

○ Llenguatge verbal. 
○ Llenguatge no verbal. 

- Dificultats de la comunicació. 
○ Missatges que dificulten la comunicació. 

- Habilitats bàsiques que milloren la comunicació interpersonal. L'art d'escoltar. 
- Habilitats socials. 

○ Escolta activa. 
○ Negociació. 
○ Assertivitat. Principals respostes assertives. 
○ Tècniques de comunicació i relació grupal. 

□ Psicologia del treball en equip.  
□ Dinàmica grupal. 
□ El rol del professional sanitari.  
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□ El rol del pacient.  
○ Comunicació del professional sanitari amb el pacient. 
○ La relació d'ajuda. 

 
3.  Primers auxilis psicològics en catàstrofes. 

- Comportament de la població davant d'una catàstrofe. 
○ Reacció de commoció, inhibició i estupor. 
○ Reacció de pànic. 
○ Èxodes. 
○ Reaccions psicopatològiques dels afectats per una catàstrofe. Reacció 

emocional desajustada. 
- Reacció neuropatològica duradora. 

○ Reacció psíquica greu. 
○ Reaccions psicològiques i del comportament, segons el període de la 

catàstrofe: Període precrític. Període de crisi. Període de reacció. Període 
postcrític. 

- Suport psicològic en catàstrofes. 
○ Objectius. 
○ Principis de l'atenció psicològica. 
○ Factors estressants. 
○ Control de situacions de crisi. Mesures de contenció. 
○ Situacions de dol. 
○ Situacions de tensió. 
○ Situacions d'agressivitat. 
○ Situacions d'ansietat i angoixa. 
○ Funcions de l'equip psicosocial. 

 
4.  Suport psicològic als interventors en una situació de catàstrofe. 

- Reaccions psicològiques dels interventors. Suport psicològic. 
- Objectius del suport psicològic. 
- Principals factors estressants. 
- Estrès. 
- Síndrome del cremat. 
- Traumatització vicària. 
- Tècniques d'ajuda psicològica per als interventors. 

○ Tècnica d'ajuda mútua (buddy system). 
○ Tècniques de ventilació emocional i afrontament de situacions crítiques 

(using o debrífing). 
○ Tècniques de control d'estrès. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

 
Mòdul formatiu Nombre total d'hores 

del mòdul 
Nombre màxim d'hores 

susceptibles de formació a 
distància 

Mòdul formatiu – MF0072_2 40 35 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE TRANSPORT 
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SANITARI. 
 

Codi: MP0140. 
 

Durada: 160 hores 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Identificar l'estructura i organització de l'empresa de transport sanitari 
relacionant-la amb la prestació del servei i l'activitat professional de cada lloc de 
treball. 

CE1.1 Identificar l'estructura organitzativa de l'empresa de transport sanitari 
i les funcions de cada professional. 
CE1.2 Identificar els procediments de treball en la prestació de servei de 
transport sanitari. 
CE1.3 Demostrar actituds professionals de responsabilitat en el compliment 
de les tasques, puntualitat, transmissió de la informació, ordre, neteja, 
seguretat i ús de mesures de protecció personal, entre altres. 
CE1.4 Demostrar actituds de relació amb l'equip de treball. 
CE1.5 Identificar normes de prevenció de riscos laborals que cal aplicar en 
l'activitat professional. 
CE1.6 Identificar normes de qualitat adequades a l'activitat, i interpretar i 
complir els protocols de garantia de qualitat 
CE1.7 Col laborar en la programació de l'activitat complint els protocols 
establerts i satisfent les necessitats de trasllat o assistència del pacient. 

 
C2: Revisar la dotació material del vehicle de transport sanitari i comprovar-ne l'estat i 
operativitat segons el nivell assistencial aplicant els protocols normalitzats de treball i 
normativa. 

CE2.1 Verificar ordenadament la dotació material de l'ambulància i comprovar 
que es correspon amb la requerida pel nivell assistencial. 
CE2.2 Revisar la dotació material del vehicle de transport sanitari i 
comprovar: 
- Operativitat dels equips i material sanitari. 
- Caducitat dels fàrmacs, l'estat del material fungible i de cura. 
- Nivell de les bales d'oxigen i reposar-lo si no és l'adequat. 
- Material d'autoprotecció, senyalització, abalisament i il luminació portàtil 

(focus, allargador, llanternes). 
CE2.3 Dur a terme les operacions de manteniment d'equips i material 
sanitari segons les instruccions i els procediments establerts. 
CE2.4 Demanar material de manera que s'asseguri l'operativitat de la unitat 
assistencial i reposar-ne el caducat o exhaurit segons el procediment 
normalitzat. 
CE2.5 Identificar els documents clínics i no clínics, la funció i tramitació. 
CE2.6 Identificar les necessitats d'emmagatzematge i reposició del material 
del vehicle de transport sanitari, i manejar una base de dades per al control 
de les existències. 
CE2.7 Rebre i emmagatzemar les existències i materials del vehicle de 
transport sanitari tenint en compte les condicions de conservació. 
CE2.8 Netejar, desinfectar i esterilitzar el material i habitacle assistencial 
aplicant els protocols establerts: 
- Preparar les solucions per netejar i desinfectar el material segons el tipus i 

característiques. 
- Netejar i desinfectar el material sanitari i l'habitacle assistencial després d'una 

actuació. 
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- Organitzar i col locar el material al vehicle o magatzem després de netejar-lo i 
desinfectar-lo. 

- Netejar l'exterior del vehicle. 
CE2.9 Eliminar els residus orgànics i inorgànics derivats de l'activitat 
sanitària en els contenidors corresponents al tipus de residus, contaminació i 
protocols establerts. 

 
C3: Realitzar la revisió dels elements mecànics, elèctrics, del sistema de 
comunicacions i de seguretat del vehicle de transport sanitari, segons el protocol i 
el full de revisió diària. 

CE3.1 Reconèixer els elements mecànics, elèctrics, del sistema de 
comunicacions i de seguretat del vehicle de transport sanitari que cal revisar 
per torn de treball per mantenir-ne l'operativitat. 
CE3.2 Revisar els elements mecànics, elèctrics, del sistema de 
comunicacions i de seguretat del vehicle, i comprovar: 
- Nivells de combustible, pressió dels pneumàtics, líquid de frens, líquid de 

direcció, oli, aigua del radiador i aigua de l'eixugaparabrises. 
- Senyals prioritàries del vehicle, acústiques i lluminoses. 
- Sistema elèctric de la unitat. 
- Sistemes de comunicacions. 
- Elements de seguretat passiva. 
- Il luminació de l'habitacle de conducció i l'habitacle assistencial. 
CE3.3 Reposar els nivells de fluids. 
CE3.4 Canviar les rodes. 
CE3.5 Registrar les incidències detectades en el full de revisió diària. 
CE3.6 Adoptar les mesures de prevenció de riscos, protecció personal i 
seguretat i higiene durant la revisió del vehicle de transport sanitari. 
CE3.7 Identificar els factors que determinen la qualitat de prestació del 
servei segons les especificacions de garantia de qualitat. 

 
C4: Valorar signes de gravetat davant de situacions de pacients amb compromís 
vital seguint el protocol. 

CE4.1 Interrogar el pacient i indagar la patologia prèvia, la medicació 
habitual i les al·lèrgies conegudes. 
CE4.2 Valorar signes d'obstrucció de la via aèria. 
CE4.3 Avaluar signes de compromís respiratori. 
CE4.4 Examinar signes de gravetat de la funció cardiocirculatòria. 
CE4.5 Valorar signes de compromís neurològic. 
CE4.6 Realitzar la determinació de les constants vitals. 
CE4.7 Informar el centre coordinador de l'estat clínic del pacient, després 
de valorar els signes de gravetat, i sol licitar instruccions i autorització del 
metge coordinador per fer els procediments i les tècniques pertinents. 

 
C5: Aplicar tècniques de suport vital davant situacions de pacients amb 
compromís vital seguint el protocol. 

CE5.1 Posar en pràctica tècniques posturals a pacients amb compromís de 
les diferents funcions. 
CE5.2 Posar en pràctica tècniques de desobstrucció de la via aèria. 
CE5.3 Aplicar dispositius d'oxigenoteràpia en diferents supòsits. 
CE5.4 Dur a terme una reanimació cardiopulmonar instrumental aplicant el 
protocol establert. 
CE5.5 Aplicar l'algoritme de maneig del desfibril lador extern 
semiautomàtic. 
CE5.6 Dur a terme l'atenció inicial davant un pacient traumatitzat greu 
seguint el protocol. 



 

31/35 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CE5.7 Atendre una situació de part imminent. 
CE5.8 Aplicar les mesures inicials davant un pacient intoxicat, depenent de 
la naturalesa, quantitat i via d'entrada de l'agent tòxic. 
CE5.9 Col laborar amb el metge o infermera en l'aplicació de tècniques de 
suport vital avançat. 
CE5.10 Adoptar les mesures de prevenció de riscos, protecció personal i 
seguretat i higiene durant l'aplicació de tècniques de suport vital bàsic. 

 
C6: Traslladar de forma segura al pacient al centre sanitari aplicant els procediments 
establerts segons la patologia. 

CE6.1 Identificar la situació de risc previ a l'inici de l'assistència sanitària. 
CE6.2 Crear un entorn segur per a l'actuació sanitària, mitjançant: 
- Col locació adequada de la unitat assistencial. 
- Elecció dels materials adequats per generar un entorn segur. 
- Senyalització i abalisament de la zona de l'incident. 
CE6.3 Sol licitar els mitjans de rescat avançat en cas d'impossibilitat 
d'accés segur al pacient. 
CE6.4 Col locar el pacient a l'interior del vehicle en la posició i amb els 
mitjans més adequats a la patologia. 
CE6.5 Immobilitzar al pacient amb possibles lesions de manera que no 
s'agreugin amb el moviment. 
CE6.6 Seleccionar el trajecte més adequat, depenent de l'estat del pacient, 
lloc del centre sanitari útil, estat del trànsit, de la via i condicions climàtiques. 
CE6.7 Utilitzar els senyals acústics quan l'estat de salut del pacient i les 
condicions de la via ho permetin. 
CE6.8 Conduir el vehicle sanitari d'acord amb la normativa vigent i segons 
les condicions del pacient per evitar-ne l'agreujament o possibles lesions 
secundàries i les condicions de la via i climatològiques. 
CE6.9 Informar el pacient i familiars sobre les condicions del trasllat, del 
temps aproximat i l'hospital de destinació. 

 
C7: Aplicar tècniques de primers auxilis psicològics en catàstrofes, segons 
l'escenari i la magnitud de l'esdeveniment. 

CE7.1 Aplicar tècniques de primers auxilis psicològics davant d'un risc de 
suïcidi imminent: 
- Aproximar-se a la víctima segons les circumstàncies que l'afectin. 
- Analitzar les possibles reaccions psicològiques de la víctima. 
- Aplicar tècniques de contenció davant el fracàs de les tècniques anteriors i 

mantenir la situació fins a l'arribada de professionals més especialitzats. 
CE7.2 Aplicar tècniques de primers auxilis psicològics davant d'una situació 
d'hostilitat. 
CE7.3 Aplicar tècniques de suport psicològic davant catàstrofes i situacions 
de dol. 
- Aplicar recomanacions per a situacions de pànic col lectiu. 
- Realitzar tasques d'acompanyament en situacions de dol, d'acord amb les 

indicacions rebudes. 
CE7.4 Reconèixer les conseqüències d'intervenir (un mateix i el company) 
en situacions de catàstrofe i múltiples víctimes. 
- Dur a terme tècniques de relaxació en l'escenari de la catàstrofe. 
- Aplicar tècniques d'ajuda al company per afrontar situacions d'estrès. 
CE7.5 Elaborar un informe amb els primers auxilis psicològics realitzats. 

 
Sumari 

 
1. Organització de les empreses de transport sanitari. 
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- Estructura i organització de les empreses de transport sanitari. 
- Nivells d'assistència i tipus de transport sanitari. 
- Característiques diferencials del transport sanitari terrestre. 
- Actituds personals, professionals i relacionals. 
- Organització de la prevenció de riscos laborals. 
- Organització de la garantia de qualitat. 

 
2. Gestió de la dotació material del vehicle de transport sanitari. 

- Dotació material de la unitat de transport sanitari segons el nivell assistencial. 
- Equips i material sanitari. 
- Material logístic. 
- Manteniment, posada a punt i verificació del material i equips. 
- Control d'existències de la dotació material del vehicle de transport sanitari. 
- Documentació sanitària i de gestió. 

 
3. Operacions de diagnosi i manteniment preventiu dels elements mecànics, 
elèctrics i sistemes auxiliars del vehicle de transport sanitari. 

- Operacions de diagnosi preventiva. 
- Sistema de comunicacions: Radiotransmissió, telefonia mòbil o via satèl lit, i 

sistema de navegació. 
- Resolució d'avaries freqüents i mitjans emprats. 

 
4. Valoració dels signes de gravetat en pacients amb compromís vital i presa de 
constants vitals. 

- Protocols de valoració de signes i símptomes de compromís vital. 
- Preguntes de primer contacte amb el pacient. 
- Valoració dels diferents sistemes de l'organisme. 
- Tècniques i instruments per prendre les constants vitals. 
- Instruments i aparells per prendre o monitoritzar les constants vitals. 
- Transmissió de la informació sobre l'estat clínic del pacient al centre coordinador 

segons el protocol. 
 

5. Suport vital bàsic i assistència al suport vital avançat. 
- Suport vital bàsic.  
- Aplicació de diferents tècniques d'assistència al suport vital bàsic.  
- Atenció inicial davant d'altres situacions d'emergència.  
- Tècniques de suport al part imminent, en les fases d'expulsió i deslliurament.  
- Atenció inicial del pacient traumatitzat greu 
- Suport a les tècniques de suport vital avançat.  
- Mesures de prevenció de riscos, protecció personal i seguretat i higiene durant 

l'aplicació de tècniques de suport vital.  
 

6. Trasllat de pacients al centre sanitari útil. 
- Valoració de situacions de risc previ a l'actuació sanitària. 
- Procediments d'actuació per generar un entorn segur per a l'actuació sanitària. 
- Tècniques de d'excarceració davant un pacient atrapat o amb dificultats d'accés. 
- Mobilització de pacients. 
- Immobilització de pacients. 
- Adequació del procediment de transport sanitari a la patologia del pacient. 
- Selecció del trajecte més adequat. 
- Conducció en situacions adverses. 
- Informació al pacient i familiars sobre les condicions del trasllat. 

 
7. Primers auxilis psicològics en catàstrofes. 
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- Primers auxilis davant d'un risc de suïcidi imminent.  
- Suport psicològic en catàstrofes i situacions de dol.  
- Seqüeles psicològiques en els interventors com a conseqüència de l'actuació en 

catàstrofes.  
- Tècniques de relaxació en l'escenari de la catàstrofe.  
- Tècniques d'ajuda i acompanyament a un company en situació d'estrès.  

 
 

IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 

 
Mòduls formatius 

 
 

 
Acreditació requerida 

Si es 
disposa 

d'acreditaci

Si no es 
disposa 

d'acreditació
 
 
 
 
 
 
MF0069_1: 
Operacions de 
manteniment preventiu 
del vehicle i control de 
la dotació material. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família 
professional de transport i 
manteniment de vehicles. 

• Certificats de professionalitat de nivell 
3 de l'àrea professional 
d'electromecànica de vehicles de la 
família professional de transport i 
manteniment de vehicles. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 
 
 

 
MF0070_2: Tècniques 
de suport vital bàsic i 
d'assistència al suport 
vital avançat. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família 
professional de sanitat. 

• Certificats de professionalitat de nivell 
3 de l'àrea professional d'atenció 
sanitària de la família professional de 
sanitat. 

 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 
 
 

 

MF0071_2: Tècniques 
d'immobilització, 
mobilització i trasllat 
del pacient. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Tècnic/a superior de la família 
professional de sanitat. 

• Certificats de professionalitat de nivell 
3 de l'àrea professional d'atenció 
sanitària de la família professional de 
sanitat. 

 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 
 

3 anys 
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Espai formatiu Superfície (m2) 

15 alumnes 
Superfície (m2) 

25 alumnes 

Aula de gestió 
Taller d'infermeria 
Zona exterior per a entrenaments i simulacions 
pràctiques 

45 
30 

300 

60 
50 

300 

 
 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 

 
 

 
Mòduls formatius 

 
 

 
Acreditació requerida 

Si es 
disposa 

d'acreditaci

Si no es 
disposa 

d'acreditació
 
 
 
 
 
MF0072_2: Tècniques 
de suport psicològic i 
social en situacions de 
crisi. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 
• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols 
equivalents. 
• Tècnic/a superior de la família 
professional de sanitat. 
• Certificats de professionalitat de 
nivell 3 de l'àrea professional d'atenció 
sanitària de la família professional de 
sanitat. 

 
 
 
 
 
 
 

1 any 

 
 
 
 
 
 
 

3 anys 

 
 

V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula de gestió 
Taller d'infermeria 
Zona exterior per a entrenaments i simulacions 
pràctiques 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 
 

Aula de gestió 

 
– Equips audiovisuals. 
– Ordinadors instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
– Programari específic de l'especialitat. 
– Pissarres per escriure amb retolador. 
– Paperògraf. 
– Material d'aula. 
– Taula i cadira per al formador. 
– Taula i cadires per als alumnes. 
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Espai formatiu Equipament 
 
 
 
 
 
Taller d'infermeria 

- Material electromèdic. 
- Material fungible i de medicació. 
- Material de cura. 
- Material d'immobilització i mobilització. 
- Maniquí simulador. 
- Maniquí simulador de pràctiques obstètriques. 
- Maniquí simulador de nadó. 
- Oxigen medicinal. 
- Instrumental d'atenció sanitària. 

 
 
 
 
 
Zona exterior per a 
entrenaments i 
simulacions pràctiques 

- Vehicle sanitari medicalitzat. 
- Eines per al manteniment preventiu del vehicle. 
- Material d'immobilització i mobilització. 
- Material d'autoprotecció. 
- Material per netejar i desinfectar. 
- Material bàsic d'excarceració. 
- Material logístic. 
- Material de triatge. 
- Sistema de comunicació. 
- Llenceria. 
- Material de senyalització i abalisament. 
- Material de confort. 

 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de diferenciar 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat universal i 
seguretat dels participants. 
 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en cas 
d'ampliar-ne el nombre. 
 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i els 
ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 


