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Examen de la prova pràctica opció B

Cada una de les preguntes du indicada la puntuació entre parèntesis.

Es valorarà la concreció de les respostes, expressió de les idees amb un llenguatge clar, coherent i
el més científic i tècnic possible. Distingir entre idees rellevants i les que no ho són. Ordre i neteja
en la presentació de la prova.

 1. Home de 39 anys, 1’69 m d'alçada i 62 kg de pes, ingressat a la unitat de cures intensives
per una pneumònia que li provoca síndrome de destret respiratori important. Li administren
antibiòtics  i  antipirètics  i  li  mantenen  una  temperatura  de  37ºC.  Calcula  les  necessitats
energètiques  i  proteiques  del  pacient.  El  factor  d'agressió per sèpsia  és d’1,60 i  el  grau
d’estrès metabòlic d’aquest pacient és de 3. (1 punt)

 2. Una persona que beu cada dia una copa (150 ml) de vi amb una graduació de 14% vol. Quin
percentatge representa en una dieta de 2300 Kcal/dia. (0,5 punts)

 3. La Unitat de suport nutricional d’un hospital ha d’elaborar el pla dietètic per a uns pacients
amb  dèficits  de  vitamines.  Completa  la  taula  i  relaciona  la  malaltia  amb  el  dèficit  de
vitamina  que  la  provoca  i  quins  aliments  estan  indicats  en  la  seva  dieta  (un  dèficit  de
vitamina i un grup d’aliments per a cada patologia). (0,5 punts)

Aliments recomanats:
Vísceres i carn / fetge d’animals i vegetals de fulla / cereals integrals / cítrics / 
pastanaga, carabassa, tomàtiga, pebre vermell.

Malaltia Dèficit de vitamines Aliments recomanats
1. Pel·lagra

2. Beri-beri 

3. Anèmia megaloblàstica

4. Escorbut

5. Xeroftàlmia, ceguesa 
nocturna
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 4. Indica en el següent gràfic: (0,5 punts)

 a) Stock màxim ( 500 unitats)
 b) Stock mínim (200 unitats)
 c) Stock de seguretat
 d) Horitzó de compra
 e) Punt de comanda

Has de tenir en compte que el magatzem triga 3 mesos en consumir les unitats i la comanda
triga 1 mes en arribar.
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 5. Una clínica privada ha contractat a una empresa informàtica per a elaborar una aplicació de
gestió.  Es  revisa  la  documentació  sanitària  no  clínica  i  la  documentació  no  sanitària.
Completa la taula següent: (1 punt)

FUNCIÓ / CARACTERÍSTICA NOM DEL DOCUMENT 

1. Es cursa quan es realitza la prescripció mèdica 

2. Se sol·licita material reutilitzable

3. Permet l’accés al sistema sanitari

4. S’estén quan es produeix l’èxitus d’un pacient

5. Justifica l’absència per malaltia d’un treballador

6. S’indica el temps que es mantindrà el preu i la forma
de pagament

7. Certifica l’existència d’una operació de compravenda

8. Reflecteix les quantitats sol·licitades per part de 
l’empresa compradora

9. Acredita la recepció d’una mercaderia

10. Té el  contingut  d’una factura mentre  es realitza un
tràmit com un préstec o finançament.

 6. Un grup d’investigadors realitza un estudi transversal de tall. La mostra representativa de la
població normal és de 300 escolars de 12 anys. Es vol comprovar si és possible que existeixi
associació entre el consum de tabac dels pares i al·lèrgia en els fills. (1 punt)

Nens amb al·lèrgia Nens sense al·lèrgia
Pare i mare fumador 80 90

Pare i mare no fumadors 40 90

 a) Com classificaries aquest tipus d’estudi.
 b) Digues els indicadors necessaris, calcula’ls i interpreta els resultats.
 c) Quin inconvenient té aquest tipus d’estudi?
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 7. Indica a quina tècnica d’educació per a la salut correspon i classifica-la: (0,5 punts)

Tècnica Classificació

1. Eina  amb  gran  potencialitat  de  canviar  el
comportament,  que permet implicar l’individu en el
seu procés salut-malaltia, amb capacitat de controlar
els seus progressos i prendre decisions

2. Exposició oral davant un públic amb una certa
informació amb la finalitat d’informar i persuadir

3. Un  professional  que  coneix  informació  d’un
pacient, se guanya la seva confiança i convenç d’un
comportament

4. Publicació senzilla on el tema se tracta amb més
profunditat.  És  adaptable  a  tot  tipus  de  públic  i
finalitats  i  té  un  missatge  amb  un  cert  grau  de
permanència.

5. Realització d’un treball en grup amb la finalitat
d’investigar,  discutir,  exposar  punts  de  vista...  i
finalment obtenir conclusions

 8. Elabora de manera esquemàtica un projecte d’EPS per a un IES de les Illes Balears sobre
prevenció de drogues. (1 punt)

 9. A partir del periodontograma adjunt, valora el nivell de salut gingival del pacient. Quina és
la  causa  més  probable  del  seu  problema?  Quines  mesures  d’higiene  bucodental
recomanaries? Justifica la teva resposta. (1 punt)

 10. Dissenya una pràctica de sialometria i valoració de la capacitat tampó de la saliva per fer
amb un grup d’alumnes del CFGS d’higiene bucodental. (1 punt)
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 11. Treballes  com  col·laborador/a  en  una  ONG  que  desenvolupa  la  seva  tasca  a  un  país
centreafricà. Es declara una epidèmia de còlera; en fer l’estudi, es troba que el nombre de
contactes mitjà d’un malalt es de 8 al dia; la probabilitat de què un contacte emmalalteixi es
de 0,1 i la malaltia dura 3 dies de mitjana. La població no té immunitat contra el còlera. Es
poden prendre quatre mesures per interrompre el brot: (1 punt)

 Aïllar als malalts: aconseguirà que el nombre mitjà de contactes sigui 4.

 Clorar l’aigua de beguda i tractar amb cal la femta: aconseguirà que la probabilitat de
transmissió de la malaltia a un contacte sigui de 0,03.

 Donar antibiòtics als malalts: farà que la durada mitja de la malaltia sigui de 2 dies.

 Vacunar a tota la població; es disposa d’una vacuna amb una eficàcia del 60%.

a) Quants casos secundaris provocarà cada cas primari?

b) Ordenar justificadament les quatre mesures per la seva eficàcia (de major a menor).

c) Quines d’aquestes mesures seran capaces d’aturar l’epidèmia?

 12.  Digues a quin òrgan pertanyen les imatges a), b), c) i d) de l’opció B (document adjunt).
(1 punt)
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a)

b)
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c)

d)
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