Oposicions 2020
Cos: 091
Especialitat: 220
Tribunal núm: 1
Illa: Mallorca - Menorca
CODI:

PART B DE LA PRIMERA PROVA - 1r BLOC: IDENTIFICACIÓ
Per a realitzar aquesta prova disposeu d’1 hora. Per començar se visualitzaran 30 estris en
intervals de 30 segons. S’ha d’identificar el nom dels instruments, materials o aparells exposats i
respondre a les preguntes de l’opció A o de l’opció B. S’HA DE TRIAR UNA OPCIÓ.
Donat el fet que començarà la prova de forma escalonada, també es finalitzarà de forma
escalonada cada 60 segons.
Un cop visualitzat el material se podrà veure una projecció del mateix visu durant tot el temps que
duri l’examen.
El còmput total d’aquest bloc és de 3,5 punts sobre 10 punts totals que componen aquesta part
B.
NOMÉS SE POT EMPRAR BOLÍGRAF BLAU O BOLÍGRAF NEGRE. Igualment, l’exercici quedarà
INVALIDAT si inclou noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant.

HE TRIAT L’OPCIÓ ___________
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IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL. OPCIONS A i B
NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

1

Mascareta o interfase de ventilació mecànica no invasiva

2

Filtre de ventilació mecànica

3

Sonda Yankauer

4

Xeringa de succió / Sistema d’alimentació dit-xeringa / “finger-feeder”

5

Bomba nutrició/alimentació enteral

6

Bossa de colostomia tancada de 2 peces

7

Sonda vesical de descàrrega model Tiemann

8

Palometa + catèter intravenós/abocath/intrànula + agulla hipodèrmica/
subcutània/intradèrmica

9

Col·lector urinari o penià / urocol·lector

10

Pinces foerster + cubeta d’ultrasons

11

A. Peça d’ultrasons B. Puntes ultrasò. C. Clau per puntes d’ultrasò

12

A. Clamp B. Dic de goma C. Estabilitzador de dic o “wedjets”

13

A. Micromotor, B. Contraangle, C. Raspall de profilaxi D. Copa/goma de
profilaxi

14

Dispensador/pulidor/pistola de bicarbonat

15

Posicionador radiològic/ suport de radiografia intraoral
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NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

16

Xeringa de gravat àcid

17

Làmpada de polimerització o llum de polimerització

18

Xeringa d’anestèsia + carpule + agulla d’anestèsia

19

A. Regleta d’endodòncia/dentímetre
B. Llima K

20

Plicòmetre o lipocalibre

21

Peu de rei

22

Alcoholímetre

23

Mesurador de compostos polars / Mesurador de qualitat de l’oli de fregir

24

Espectrofotòmetre

25

Tub refrigerant o tub condensador

26

Refractòmetre

27

Matràs aforat

28

Micropipeta

29

Motlle i cassette

30

Bany de flotació

5

Oposicions 2020
Cos: 091
Especialitat: 220
Tribunal núm: 1
Illa: Mallorca - Menorca
CODI:

PREGUNTES OPCIÓ A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Element 1: A què va connectat aquest element?
Element 2: Concreta la seva funció.
Element 3: Indica la seva funció i el mètode d’esterilització.
Element 4: Per quin tipus de pacient està indicat?
Element 5: Cita dues situacions en les que s’acciona l’alarma sonora.
Element 6: Per quin tipus d’ostomia i situacions està indicat?
Element 7: En quina situació està indicada.
Element 8: Per a què utilitzaries A?
Element 9:Anomena dos avantatges
Element 10: Per a què s’utilitza A?
Element 11: Anomena en quina tècnica s’utilitza. Per a què serveix C?
Element 12: En quina tècnica s’utilitza aquest material? Quina és la finalitat d’aquesta
tècnica?
Element 13: En quines cares dentals s’utilitza C? I en quines D? Quin pas previ per al
manteniment de B s’ha de tenir en compte abans d’esterilitzar?
Element 14: Anomena en quina tècnica s’utilitza i amb quina finalitat.
Element 15: En quines tècniques s’utilitza. Mesures de protecció per al tècnic.
Element 16: Explica la seva funció i anomena 3 tècniques on s’utilitzi.
Element 17: Riscos laborals associats en aquest material i precaucions que cal seguir per
el seu maneig.
Element 18: Anomena tècniques que es poden realitzar amb aquest material? Si B porta
vasoconstrictor, quina finalitat té?
Element 19: En quina tècnica s’utilitza. Explica quina és la funció de A?
Element 20:Indica 2 zones de mesura representatives per a realitzar aquestes mesures.
Element 21: Com es diu l’element que assenyala la fletxa?
Element 22: En quines unitats s’expressa la mesura que indica aquest aparell?
Element 23: Quin valor del que mesura aquest instrument ens estaria indicant la necessitat
d’un recanvi?
Element 24: Indica 2 aplicacions d’aquest aparell.
Element 25: De quin tipus és aquest? Quins altres dos tipus hi ha?
Element 26: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic.
Element 27: Indica un avantatge i 1 inconvenient respecte a la precisió d’aquest material
volumètric.
Element 28:Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic.
Element 29: Amb què s’ha d’omplir i en quina fase del processament correspon?
Element 30: Què s’hi posa a dins i a quina temperatura. Al costat de quin altre aparell es
situa i per què?

6

Oposicions 2020
Cos: 091
Especialitat: 220
Tribunal núm: 1
Illa: Mallorca - Menorca
CODI:

RESPOSTES OPCIÓ A
•

Element 1: A què va connectat aquest element? Al ventilador mecànic o respirador
artificial

•

Element 2: Concreta la seva funció. Filtració de microorganismes.

•

Element 3: Indica la seva funció i el mètode d’esterilització. Aspiració oral o de camp
quirúrgic. Òxid d’etilè.

•

Element 4: Per quin tipus de pacient està indicat? Lactants

•

Element 5: Cita dues situacions en la qual s’acciona l’alarma sonora. Obstrucció (alimentbomba o bomba-pacient), ha finalitzat el temps, bateria s’està esgotant, quan es detecta
una bombolla d’aire, quan s’acaba l’aliment.

•

Element 6: Per quin tipus d’ostomia i situacions està indicat? Colostomia transversa o
descendent. Per pells periestomals irritades.

•

Element 7: En quina situació està indicada. Sondatge intermitent dificultós com per
exemple obstruccions prostàtiques.

•

Element 8: Per a què utilitzaries A? Punció venosa per extracció de mostra de sang.

•

Element 9:Anomena dos avantatges. Mantenir la pell seca, autonomia del pacient, control
diüresi.

•

Element 10: Per a què s’utilitza A? Subjectar teixits, gases, esponges, etc.

•

Element 11: Anomena en quina tècnica s’utilitza. Per a què serveix C? Tartrectomia
ultrasònica. Assegurar l’encaixament de la punta d’ultrasons a l’aparell.

•

Element 12: En quina tècnica s’utilitza aquest material? Quina és la finalitat d’aquesta
tècnica? Aïllament absolut. Evitar humitat en la peça on es treballa, contaminació de les
altres peces i mucosa, protecció de l’usuari (ennuegaments).

•

Element 13: En quines cares dentals s’utilitza C? I en quines D? Quin pas previ per al
manteniment de B s’ha de tenir en compte abans d’esterilitzar? C en cares oclusals de
premolars i molars. D en cares lliures/llises (palatines, linguals i vestibulars). Lubricació del
contraangle.

•

Element 14: Anomena en quina tècnica s’utilitza i amb quina finalitat. Profilaxi dental i polit
dentari. Eliminació de rugositats i taques dentals.
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•

Element 15: En quines tècniques s’utilitza. Mesures de protecció per al tècnic. Intraoral
periapical per paral·lelisme. Posar-se darrera de la font de projecció de raigs i a una
distància major a 2 metres. Si no és possible col·locar-se davantal de plom i allunyar-se el
més possible.

•

Element 16: Explica la seva funció i anomena 3 tècniques on s’utilitzi. Desmineralitzar
l’esmalt per fer una superfície rugosa. Obturació, segellat, col·locar brackets, restauració,
abans de la col·locació de facetes de porcelana o “attache” dentals.

•

Element 17: Riscos laborals associats en aquest material i precaucions que cal seguir per
el seu maneig. Alteracions de la retina. Tant el tècnic com l’usuari s’han de protegir amb
ulleres especials (color taronja) i evitar mirar al focus.

•

Element 18: Anomena tècniques que es poden realitzar amb aquest material? Si B porta
vasoconstrictor, quina finalitat té? Anestèsia local: infiltrativa o troncular. Augmentar el
temps d’efecte anestèsic, reduir sagnat, reduir dosi d’anestèsic i limitar els efectes
secundaris de l’anestèsic.

•

Element 19: En quina tècnica s’utilitza. Explica quina és la funció de A? Endodòncia.
Limitar la profunditat de la llima (amb el topall de goma) a la longitud de treball del
conducte radicular establerta durant la tècnica.

•

Element 20: Indica 2 zones corporals on podries prendre mesures amb aquest instrument.
Tricipital, bicipital, subescapular, abdominal, quàdriceps, tríceps sural (o bessons).

•

Element 21: Com es diu l’element que assenyala la fletxa? Nònius

•

Element 22: En quines unitats s’expressa la mesura que indica aquest aparell? En
percentatge o en graus.

•

Element 23: Quin valor del que mesura aquest instrument ens estaria indicant la necessitat
d’un recanvi? ≥ 25%
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•

Element 24: Indica 2 aplicacions d’aquest aparell. Determinar la concentració d’una
substància, ajuda a la determinació d’estructures moleculars, determinar constants de
dissociació d’indicadors àcid/base, estandardització de colors de diversos materials,
determinació de l’activitat enzimàtica, mesurar absorbàncies d’un cultiu microbiològic.

•

Element 25: De quin tipus és aquest? Quins altres dos tipus hi ha? Aquest és de serpentí i
també n’hi ha rectes o de bolles.

•

Element 26: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic. PER EXEMPLE: Control alimentari.
Determinació de sucres en sucs o mel, d’aigua afegida a la llet, etc. Iniciar-se en la
determinació de paràmetres físico-químics dels aliments.

•

Element 27: Indica un avantatge i un inconvenient respecte a la precisió d’aquest material
volumètric. És el material de vidre volumètric amb més precisió però només pot mesurar
un volum concret, el que indica (en aquest cas 500 ml).

•

Element 28: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic. PER EXEMPLE: Control alimentari /
Microbiologia e higiene alimentària / Biologia molecular i citogenètica. Error de pipeteig.
Inciar-se en el maneig de la micropipeta.

•

Element 29:Amb què s’ha d’omplir i en quina fase del processament correspon? S’ha
d’omplir amb parafina líquida en la fase d’inclusió.

•

Element 30: Què s’hi posa a dins i a quina temperatura. Al costat de quin altre aparell es
situa i per què? Aigua a 37ºC (35-40ºC). Del microtom per tal de dipositar-hi els talls del
bloc de parafina on s’hi troba la mostra.
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PART B DE LA PRIMERA PROVA - 2n BLOC: TIPUS TEST
A continuació tens 40 preguntes tipus test de resposta múltiple: 4 opcions de resposta i només
una és vàlida. Cada pregunta contestada correctament val 1 punt, les preguntes mal contestades
resten ⅓ de punts. Les preguntes sense contestar ni resten ni sumen punts.
Les diferents preguntes estan agrupades fent referència al cas que les precedeix.
El còmput total d’aquest bloc és de 3 punts sobre 10 punts totals que componen aquesta part B.
Aquest tribunal NOMÉS CORREGIRÀ les respostes, correctament emplenades, indicades al full
òptic adjunt.
NOMÉS SE POT EMPRAR BOLÍGRAF BLAU O BOLÍGRAF NEGRE. Igualment, l’exercici quedarà
INVALIDAT si inclou noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant.

HE TRIAT L’OPCIÓ ___________
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PREGUNTES OPCIÓ A
• Cas núm. 1
Home de 55 anys que ingressa a l’hospital pel servei d’urgències amb signes i símptomes
compatibles amb una pneumònia però d’etiologia desconeguda. Després de 48 hores a l’àrea
d’observació d’urgències és traslladat a la UCI per augment del treball respiratori i alteració dels
gasos respiratoris.
L’auxiliar que acomoda en Ferran a la UCI manifesta que li pareix que té signes d’infecció a la via
venosa perifèrica. Poc després se li canvia a l’altre braç i també se li posa una via central de tres
llums per incloure nutrició.
A la UCI és intubat i connectat a ventilació mecànica però no es veu millora en 72 hores més i se
considera posar la persona en decúbit pron.
Paràmetres que indicava el monitor
just abans de la connexió a la
ventilació mecànica.

1.

Per posar a la persona en decúbit pron se necessiten a vàries persones. El o la TCAI
hauria d’encarregar-se de:
a. Les vies perifèriques per evitar el reflux de sang.
b. La sonda vesical per evitar pinçaments o estirades.
c. La bona posició dels braços i cames per evitar més lesions.
d. La via respiratòria evitant l’extubació.
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2.

Quin tipus de prova se li ha realitzat per comprovar l’empitjorament en els valors dels
gasos respiratoris:
a. Pulsioximetria i capnografia.
b. Gasometria arterial.
c. Gasometria venosa i pulsioximetria.
d. Col·locació de mascareta tipus fastrack.

3. Degut als signes d’infecció de la via venosa perifèrica se li “treuen uns hemocultius”: com es
fa?
a. S’han d’extreure punxant directament a una vena.
b. S’extreuen de la llum distal de de la via central.
c. S’extreuen de la llum proximal de la via central.
d. Des de la mateixa llum de la via perifèrica que presenta signes d’infecció.
4. Respecte a la higiene de la boca mentre la persona porta ventilació mecànica és cert que:
a. No es fa neta per risc de broncoaspiració.
b. No es fa neta fins que hi ha risc d’infecció que és quan es fa el canvi a la
traqueostomia.
c. Es fa neta amb una turunda i col·lutori tenint cura de desinflar una mica el globus de
fixació (neumotaponament).
d. La boca es fa neta amb el material propi de persones inconscients i amb ajuda de
l’aspirador de secrecions.
5. El monitor de signes vitals indica: PANI 121/82 (89). Què indica?
a. Que en algun moment la PA diastòlica ha arribat a 89 en la lectura més alta.
b. Que la PA mitjana és 89.
c. Que la pressió arterial es fa amb un dispositiu invasiu que també calcula la PA
mitjana.
d. Que l’alarma del monitor se dispararà quan la PA diastòlica superi els 89 mmHg.
6. Quina llum emprarem per a l’administració de nutrició parenteral total que necessita
aquesta persona?
a. La via venosa perifèrica.
b. La llum proximal de la via central.
c. La llum distal de la via central.
d. La llum medial de la via central.
7. Aquesta persona tindrà més risc de patir úlceres per pressió a:
a. A les mames i a l’acromió
b. Als genitals i a l’acromió.
c. Les mames i crestes ilíaques.
d. Als genitals i als malèols.
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8. Quin material de la ventilació mecànica se li haurà de canviar cada 7 dies aproximadament?
a. El tub endotraqueal.
b. Les tubuladures.
c. El filtre antibacterià.
d. El sistema d’humidificació
9. Quines de les següents manifestacions creus que ha detectat l’auxiliar a la via endovenosa?
a. Signes cutanis locals poc apreciables a simple vista però que no resulten detectables a
la palpació.
b. Eritema localitzat a la zona d’inserció i voltants, zona més calenta.
c. Tumefacció, sequedat de la zona que també es torna blavosa i cel·lulitis localitzada.
d. Cianosi lleu del membre on hi ha la via, sudoració de la zona propera a la via i rubor de
la zona.
10. Si ens fixem en el monitor de signes vitals i concretament amb les dades de pulsioximetria,
podem dir…
a. Que presenta un valor molt baix de saturació d’oxigen però no és un valor fiable
perquè la corba no és bona.
b. La saturació és bona ja que està entre 90 i 100.
c. El valor de la pulsioximetria no és bo i la corba així ho confirma però la freqüència
cardíaca no casa amb la situació de la persona.
d. El valor de la saturació no és normal però podria ser que aquesta persona tingués les
mans fredes.

• Cas núm. 2
En un laboratori d’anatomia patològica han de processar una mostra procedent d’una biopsia de
medul·la òssia.
11. S’ha decidit fixar la mostra amb solució de Bouin. Bouin és una mescla fixadora formada
per:
a. Etanol, cloroform, àcid acètic glacial.
b. Etanol, formaldehid, àcid acètic glacial.
c. Àcid pícric, formaldehid, àcid acètic glacial.
d. Àcid pícric, formaldehid, cloroform.
12. Després de la fixació amb Bouin és necessari:
a. Un rentat amb aigua destil·lada.
b. Un rentat amb alcohol de 70º.
c. Un rentat amb solució iodada de Lugol.
d. No és necessari cap rentat addicional.
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13. La inclusió es realitzarà en parafina líquida. La impregnació en parafina es durà a terme:
a. A temperatura ambient.
b. A una estufa al voltant de 35ºC.
c. A una estufa al voltant de 60ºC.
d. A una estufa al voltant de 100ºC.
14. El tall es durà a terme amb un micròtom Minot. En aquest micròtom:
a. El portamostres és fixe i la ganiveta mòbil.
b. El portamostres és mòbil i la ganiveta fixa.
c. El portamostres es pot regular en altura i la ganiveta es desplaça horitzontalment.
d. El tall es realitza amb un làser, sense contacte amb la mostra.
15. S’ha escollit la tinció d’hematoxilina – eosina. La primera passa consisteix en submergir la
mostra en:
a. Xilè
b. Etanol 100º
c. Hematoxilina de Mayer
d. Aigua destil·lada

• Cas núm. 3
Al departament de laboratori d’una gran empresa d’assessorament i tecnologia alimentària arriben
mostres procedents de diferents indrets. Concretament arriben:
.
• Flocs de civada i cafè per control de proveïdors d’una indústria alimentària que fa, envasa i
distribueix menjar per hotels.
• Oli d’oliva recollit a petició de la denominació d’origen Oli de Mallorca.
• Llet d’una empresa subministradora.
• Patates de productors primaris de Sa Pobla.
• Pizza d’un bufet calent i ensalada russa d’un bufet fred d’un hotel.
16. Dels diferents indrets que arriben les mostres, indica quin no està obligat a tenir instaurat un
sistema APPCC o un pla de prerequisits:
a. L’hotel.
b. La fàbrica que mou civada i cafè.
c. La planta subministradora de llet.
d. Tota empresa que maneja aliments n’ha de tenir.
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17. Sobre la recollida de mostres per a realitzar anàlisi d’aliments recollits en un pla APPCC,
indica quina no és correcte:
a. S’han de recollir en un recipient estèril.
b. Si l’aliment està envasat és suficient agafar un envàs.
c. Si un envàs és molt gros i només se vol agafar una quantitat petita, aquest s’ha d’obrir
utilitzant material estèril.
d. Les mostres han d’anar correctament etiquetades i entre altres dades s’ha d’apuntar el
punt de mostreig.
18. Quines mostres han d’arribar refrigerades si se li ha d’aplicar control microbiològic?
a. Totes.
b. La llet i l’ensalada russa.
c. La llet, la pizza, l’ensalada russa i les turundes.
d. Cap.
19. Les mostres d’oli d’oliva de la denominació Oli de Mallorca han arribat per a fer un control
de paràmetres organolèptics. Que necessitarem?
a. Un panell de tast.
b. Un determinador de peròxids.
c. Un oleòmetre.
d. Un mesurador de compostos polars.
20. Quins són els paràmetres de qualitat que ha de complir l’oli d’oliva verge extra per ser
catalogat així?
a. Acidesa menor o igual que 0,8%.
b. Acidesa major a 1 grau.
c. Índex de peròxids major que 100.
d. Cap de les anteriors és correcte.
21. Volen esbrinar si el proveïdor envia cafè torrat natural realment o si és cafè torrefacte. Què
podríem trobar en el cafè si no fos cafè torrat natural?
a. Greix de cacau.
b. Sucre caramel·litzat.
c. Farina.
d. Garrova.
22. Quina és una determinació analítica bàsica en el control de tubercles:
a. Cendres
b. Humitat
c. pH
d. Totes són determinacions bàsiques dels tubercles.
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23. En el control microbiològic dels aliment, quins bacteris són indicadors de falta d’higiene de
les persones manipuladores d’aliments?
a. Clostridium i Salmonella.
b. Qualsevol microorganisme patògen.
c. E. coli i Staphilococcus
d. Streptococcus coagulans i Haemophilus influenzae
24. En el control microbiològic dels cereals, quin dels següents suposa un dels
microorganismes típicament cercats?
a. Bacillus cereus
b. Vibrio cholerae
c. Staphilococcus aureus
d. Bordetella pertussis
25. En el control microbiològic de la llet, quins dels següents microorganismes són típicament
investigats i contats?
a. Salmonella i Strepetococcus termophilus.
b. Enterobateriaceae i E.coli.
c. Staphilococcus aureus i Lactobacillus bulgaricus.
d. Bordetella pertussis i bifidobacteris.

• Cas núm. 4
A la memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019. Trobem les següents dades
referents a l’Hospital Universitari Son Espases:

Llits instal·lats
Boxes d’urgències
Llits funcionants
Altes
Estància Mitjana a l’alta
Dies d’hospitalització anuals

816
60
717
28.833
7,6
209.364

Ingressos Totals

28.739

Ingressos Urgents

18.079

26. A l’afirmar que cada llit va romandre desocupat 1,76 dies entre la sortida d’un pacient i
l’ingrés d’un altre, es fa referència a:
a. La Mitjana Diària de Llits Ocupats.
b. El Percentatge d’Ocupació.
c. La mitjana d’Estància.
d. L’Interval de substitució.
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27. Per calcular la Mitjana Diària de Llits Ocupats cal:
a. Dividir la quantitat de dies d’hospitalització entre un període de temps determinat.
b. Dividir la quantitat de dies d’hospitalització entre el nombre de llits disponibles.
c. Calcular el percentatge d’ocupació.
d. Multiplicar el nombre de llits pel total d’ingressos i dividir-ho per un període de temps
determinat.
28. Coneixent el total de dies d’hospitalització anuals, calcula la Mitjana Diària de Llits Ocupats:
a. 356,3
b. 573,6
c. 702
d. 624,7
29. A partir de la mitjana de llits ocupats, sabrem que el percentatge d’ocupació de Son
Espases és:
a. 78%
b. 80%
c. 84%
d. 92%
30. Quin serà el valor de l’estància mitjana:
a. 6,5 dies
b. 7,26 dies
c. 8,32 dies
d. 10,1 dies

• Cas núm. 5
Un usuari de 16 anys se li ha realitzat un estudi ortodòntic on se li proposa com a tractament la
col·locació d’un aparell d’ortodòncia fixa mitjançant bràquets.
31. La radiografia sobre la que es realitzen les cefalometries s’anomenen:
a. Periapical
b. Telerradiografia lateral de crani
c. TAC
d. Ortopantomografia
32. Les anàlisis cefalomètriques més utilitzades en ortodòncia són:
a. Stainless
b. Ricketts
c. Brackets
d. Totes són correctes
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33. Per la neteja i desinfecció de l’instrumental rotatori s’opta per l’opció:
a. Realitzar una desinfecció amb una tovalloleta i un desinfectant d’alt nivell.
b. Submersió en solucions desinfectants.
c. Cicle de rentat per ultrasons.
d. Totes les respostes són correctes.
34. No es classifica com instrumental crític:
a. Agulla de sutura.
b. El mirall d’exploració.
c. Els fòrceps.
d. La cureta.
35. És un element passiu:
a. Els elàstics maxil·lars.
b. Els arcs d’aram.
c. Els tubs molars.
d. Les lligadures metàl·liques o elàstiques.

• Cas núm. 6
A partir del registre del periodontograma (full annex) de l’arcada superior d’un home de 46 anys,
contesta a les següents qüestions plantejades en relació a la seva interpretació:
36. Quin nivell clínic d’inserció hi ha a la cara mesial per vestibular de la incisiva lateral esquerra?
a. 9
b. 7
c. 6
d. 5
37. El registre de furca per distal de la peça 16 indica:
a. Entrada de més de 3mm o de ⅓ de l’amplada de la dent.
b. Entrada de menys de 3 mm o de ⅓ de l’amplada de la dent.
c. Comunica de costat a costat.
d. Què no és possible l’entrada de l’instrument en furca.
38. En relació a la segona molar dreta:
a. Presenta sagnat i supuració al sondatge medial i distal en la cara vestibular, i per distal en
la cara palatina.
b. Només presenta placa bacteriana en els 3 punts palatins.
c. Presenta un desplaçament horitzontal de la dent inferior a 0,5mm.
d. Presenta supuració al sondatge en tots els punts de mesura.
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39. En relació al segon premolar dret:
a. Presenta recessió gingival per mesial
b. Presenta bossa distal per vestibular i palatí
c. Presenta pseudo-bossa distal per vestibular i palatí
d. Presenta recessió gingival per distal
40. El registre del component horitzontal de la furca es mesura amb:
a. Sonda periodontal CP-12
b. Sonda 3A
c. Cureta periodontal Mini-Five
d. Sonda milimetrada de Nabers
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PART B DE LA PRIMERA PROVA - 3r BLOC: PROBLEMES I CASOS
PRÀCTICS
En aquest bloc hi ha 2 opcions amb 6 problemes, casos pràctics, plantejaments didàctics, etc.
referents als àmbits que contempla la resolució de la convocatòria en l’annex 6. S’HA DE TRIAR
UNA OPCIÓ, no es puntuaran exercicis d’ambdues parts.
El còmput total d’aquest bloc és de 3,5 punts sobre els 10 punts totals que componen aquesta
part B. No obstant això, cada activitat serà puntuada de 0 a 10 i tendrà una ponderació diferent;
aquesta serà expressada en forma de percentatge a cada activitat.
Aquest tribunal NOMÉS CORREGIRÀ les respostes llegibles; a més a més, es recorda que, a
excepció de l’estrictament necessari (regla i calculadora), NOMÉS ES POT EMPRAR BOLÍGRAF
BLAU O BOLÍGRAF NEGRE. Igualment, l’exercici quedarà INVALIDAT si inclou noms, marques o
qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant.

HE TRIAT L’OPCIÓ ___________
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OPCIÓ A
• Exercici 1 (25 %)
A final de curs vols preparar una activitat d’ensenyament-aprenentatge de consolidació que simuli
el torn del matí en una residència geriàtrica. Te queden 6 sessions de 55 minuts. Disposes d’una
aula-taller amb 3 llits hospitalaris amb els seus respectius maniquins (amb genitals
intercanviables). L’aula també consta de 15 taules i cadires, ordinador, projector i connexió wifi.
DESCRIPCIÓ DEL GRUP
El grup està format per 20 alumnes amb les següents característiques:
•

5 alumnes tenen entre 30 i 40 anys: d’aquests, 2 tenen experiència laboral en residències
geriàtriques, 2 han tengut cura de persones majors i 1 és mestressa de casa.

•

10 alumnes entre 20 i 30 anys dels quals alguns d’ells combinen els estudis amb el món
laboral però en altres àmbits distints al sanitari.

•

5 alumnes entre 16 i 20 anys.

•

A nivell general hi ha molta heterogeneïtat pel que fa a interessos personals, motivació i
nivell acadèmic.

Aquest exercici no presenta respostes perquè no existeix una sola resposta vàlida sinó que es
tracta d’un plantejament didàctic obert però que ha de respondre al que se demana ajustant-se a
les característiques de la prova.
a. Indica la denominació de l’activitat i a quin mòdul o mòduls està ubicada. (0,5p)
b. Dissenya els casos que simulin una rutina diària a un geriàtric i defineix quines tasques vols
que es duguin a terme en cada cas. (2,5p)
c. Fes una seqüenciació especificant què faràs a cada sessió així com la distribució de
l’alumnat tenint en compte que no tots els alumnes poden fer les pràctiques alhora. (3)
d. Proposa dues estratègies pels alumnes que presenten majors dificultats. (1 p)
e. Explica com faràs el seguiment i l’avaluació de l’activitat. (3 p)
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• Exercici 2 (10 %)
A les següents imatges de mostres d’anatomia patològica apareixen diferents tipus d’artefactes;
per a cada una d’elles s’ha d’indicar:
a. Quina és la causa de l’artefacte? (0,75 p)
b. A quin pas del procés histològic s’ha introduït l’artefacte? (0,75 p)
c. Què se pot fer per evitar la seva aparició? (1 p)

IMATGE 1

RESPOSTA 1

A) Contaminació per
cel·lulosa

B) Obtenció de la mostra

C) Netejant adequadament
abans del procés.
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IMATGE 2

RESPOSTA 2

A) Les seccions que no han estat suficientment deshidratades
són opaques. Aigua a la mostra.
B) Deshidratació
C) Si es detecta aigua, les mostres poden tornar a l’estufa per
liquar la parafina, tornar a hidratar i, a continuació, tornar a fer el
procés d’inclusió (deshidratació creixent amb alcohols). És
important que els alcohols estiguin recentment preparats o amb
pocs usos.
4
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IMATGE 3

RESPOSTA 3

A) Absència de tinció
per cera residual

B) Tinció
C) Per evitar-ho s’ha
d’eliminar
completament la cera o
la parafina abans del
procés de tinció.
IMATGE 4

RESPOSTA 4

A) Esponja

B) Col·locació de la
mostra dins el cassette.
C) Per evitar-ho es pot
substituir l’esponja per
paper de lent encara
que sovint els beneficis
de l’esponja
compensen l’aparició
d’artefactes.
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• Exercici 3 (20 %)
Es realitza un segellat de fosses i fissures d’una peça 35 completament erupcionada en un
pacient amb dèficit d’higiene oral.
a. Quina és la funció d’aquesta tècnica? (1p)
Prevenció de càries a nivell de cares oclusals.
b. Quina és la peça 35? (0,5 p)
2n premolar inferior esquerra.
c. Explica els passos necessaris en l’aplicació del segellador i detalla el material
necessari. (5 p)
1. Aïllament i assecat: preferentment aïllament absolut (AA) i si no és possible relatiu.
Assecat amb aire mitjançant la xeringa de triple funció. Material necessari per aïllament absolut:
clamp, portaclamp, dic de goma, perforador de dic, portadics (arc de young o altres),
estabilitzador de dic, seda dental, falques interdentals, (tisores, vaselina com a optatius). Material
necessari per aïllament relatiu: cotons o turundes, xeringa de triple funció, ejector d’aspiració i
mirall d’exploració.
ATENCIÓ! Si ens ajustem al que diu la pregunta, aquest pas de l’aïllament NO és necessari
posar-lo. Se pot valorar positivament però no pot restar pel fet de no ser-hi.
2. Neteja de superficie oclusal: es pot fer amb dispensador de bicarbonat o pasta de profilaxis
mitjançant raspall i contrangle. Rentar amb aigua i assecar amb xeringa de triple funció.
3. Gravat d’esmalt: aplicar xeringa d’àcid ortofosfòric amb forma de gel o líquid a les fosses i
fissures. Aplicar el temps indicat per fabricant (al voltant de 10-15 segons.
4. Rentat i assecat de la dent per eliminar l’àcid ortofosfòric mitjançant xeringa de triple funció i
aspiració.
5. Aplicació del segellador sobre la cara oclusal: segellador amb pinzell pla i sonda
d’exploració o cullereta.
6. Fotopolimeritzar el segellador. Làmpada de polimerització i ulleres de protecció.
7. Retirar aïllament.
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d. Quines comprovacions s’ha de realitzar una vegada acabada la tècnica. (2,5 p)
•

Inspecció visual i tàctic del segellador: comprovar si falta segellador així com la textura i color.
Afegir segellador si cal.

•

Comprovació d’adherència: explorador sense punta per comprovar que no hi hagi porus ni
defectes que contribueixin a l’adherència de placa i al fàcil despreniment. Confirmar unió
esmalt segellador uniforme.

•

Comprovar quantitat: mitjançant comprovació de l’oclusió amb paper articulat. Si cal, emprar
rotatori amb fresses d’acabat o de polit.
e. Saps si aquesta tècnica forma part d’algun pla de salut bucodental en la nostra
comunitat autònoma? En cas afirmatiu explica-ho. (1 p)

Programa d’assistència dental infantil (PADI) de salut bucodental gratuït del Servei de Salut de les
Illes Balears.Aquest programa regula les prestacions en matèria de salut bucodental dels infants
de 6 a 15, i entre altres inclou el segellat de fosses i fissures.

• Exercici 4 (10 %)
A la Memòria Anual del Servei de Salut de les Illes Balears de l’any 2019 es presenta una taula
amb la dotació de llits als diferents hospitals de les Illes Balears:
DOTACIÓ
Llits
instal·lats

HUSE

HUSLL

HMAN

HCIN

HGMO

HCM

HFOR

TOTAL

816

417

209

159

142

245

12

2000

HUSE: Hospital Universitari Son Espases - HUSLL: Hospital Universitari Son Llàtzer - HMAN: Hospital de Manacor
HCIN: Hospital Comarcal d’Inca - HGMO: Hospital General Mateu Orfila - HCM: Hospital Can Misses - HFOR: Hospital
Formentera

A partir de les dades exposades, respon a les següents preguntes:
a. Quin tipus de variable s’estudia? (2 p)
Quantitativa discreta.
b. Quin és el valor de la mitjana aritmètica? Quin hospital presenta un número de llits més
proper en aquest valor? (2 p)
285’7 llits.
Hospital Can Misses
c. Quin és l’hospital al qual trobem el valor de la mediana? (2 p)
Hospital de Manacor
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d. Calcula la desviació típica. (3 p) S2
e. Calcula la variància. (1 p) S

• Exercici 5 (15 %)
S’ha recollit una mostra de 25 grams de truita de patata de la cuina d’un hotel. Quan la mostra
arriba al laboratori es mescla amb 150 ml d’aigua de peptona tamponada. A partir d’aquesta
dissolució mare es munta un banc de dilucions com es mostra a la imatge. Respon a les
següents preguntes:
1 ml
1 ml

9 ml
H2O

1

1 ml

2

1 ml

3

1 ml

4

1 ml

5

1 ml

6

1 ml

7

8

a. Com s’aconsegueix mesclar bé la truita i l’aigua peptonada? (1 p)
Fet que els aliments no se dissolen fàcilment, es necessari fer un procés inicial de digestió que
s’aconsegueix amb un homogeneitzador tipus Stomacher®
b. En quines condicions s’hauria de fer tot aquest banc si es pretén cercar determinats
microorganismes? Què necessitaràs per poder mantenir aquestes condicions? (1 p)
En condicions d’esterilitat.
Es necessita un encenedor Bunsen o fer feina en una cabina de flux laminar a més d’emprar
material estèril com puntes de pipeta, tubs d’assaig, etc.
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c. Quin factor de dilució s’ha aplicat a cada tub? (2,5 p)
El factor de dilució (Fd) és el mateix a tots els tubs.
Fet que no se sap la concentració final, en aquesta ocasió calculem el factor de dilució amb el
volum de la solució concentrada (Vc) i diluïda (Vd) segons la fórmula:
Fd = Vd/Vc = 10/1 = 10
d. Quina concentració hi ha al tub 3? (2,5 p)
Primer és necessari calcular la concentració de la dissolució mare i després dividir pel factor de
dilució que es va multiplicant per 10 a cada tub que passa en el banc de dilucions.
S’ha d’expressar en g/l. Per tant, 150 ml seran 0’15 l
25g/0’15 l = 166’7 g/l
Tub 3 = 166’7/1000 = 0’16667 g/l
e. I al tub 6? Expressa-ho en notació científica. (3 p)
Tub 6 = 166’7/106 = 0’0001667 = 1’667·10-4 g/l

• Exercici 6 (20 %)
En una classe d’alimentació fas una activitat inicial on es manifesten diferents creences populars,
mites i titulars sobre l’alimentació en general. De tot el que se manifesta creus oportú puntualitzar
sobre els següents:
Indica per a cada una d’aquestes frases què tenen de cert, justifica la teva exposició des del punt
de vista nutricional i tenint en compte la visió de dieta saludable que promou l’OMS i altres
organitzacions com la SENC.
La resposta a aquest exercici és relativament oberta i per aquest motiu s’indica una resposta ideal
i els termes claus que haurien d’aparèixer a la resposta.
a. “Els sucs de fruita comercials no s’han de beure però el natural fet de ses nostres
taronges sí que és molt saludable i és una bona opció pel berenar del matí” (2,5 p)
SEMPRE ÉS PREFERENT EL CONSUM DE FRUITA FRESCA I SENCERA. És cert que els sucs
comercials són totalment prescindibles a la nostra dieta. I podríem ficar tots els sucs de fruita
dins el mateixa sac; especialment per 4 motius:
•

La fibra: en fer el suc tirem la polpa, i amb ella una gran quantitat de fibra soluble i insoluble
amb els beneficis que aquesta ens suposa.
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•

El sucre: en eliminar la fibra perdem la matriu que “reté” el sucre i aquest passa a la sang de
forma molt més ràpida

(pics de glucosa). La nota informativa sobre la ingesta de sucres

recomanada en la directriu de l’OMS per adults i infants al 2015 ja fa una distinció entre els
sucres lliures (presents en la mel, xarops, sucs de fruita i concentrats de sucs) dels sucres
intrínsecs (en la fruita i verdures fresques) i indica que aquests darrers no tenen els efectes
adversos que presenten els sucres lliures. Pel que fa en aquests sucres lliures, s’evidencia
que els infants amb nivells més elevats de consum de begudes ensucrades (inclosos els sucs
de fruita) tenen més probabilitat de patir sobrepès o obesitat.
•

La sacietat: prendre tres taronges amb ganivet i forquilla o prendre tres taronges en suc no és
el mateix; molt fàcilment se poden consumir 3 taronges exprimides però difícilment es
consumiran 3 taronges.

•

Les quilocalories: per la mateixa raó que en l'apartat anterior, no hi ha necessitat d'augmentar
el consum de kcal, sent això el que passa quan augmentem el nombre de peces necessàries
per fer el suc.

Termes clau: la fibra i la seva relació amb una elevació de la glucèmia més lenta. No
substitueixen la fruita. Afegeixen sucres lliures amb els seus efectes adversos.

b. “Les persones vegetarianes necessiten prendre suplements de proteïnes perquè la
seva dieta no els permet aconseguir el que necessiten” (2,5 p)
Les persones vegetarianes necessiten suplements però no de proteïna sinó de vitamines del grup
B, concretament la vitamina B12; no són necessaris els suplement de proteïnes si se du una dieta
variada. És cert que la proteïna d’origen animal és d’alt valor biològic perquè ens aporta tots els
aminoàcids (inclosos els aminoàcids essencials) mentre que la proteïna vegetal pot presentar
carències en aminoàcids essencials. No obstant això, se poden aconseguir aquests aminoàcids
essencials mitjançant proteïna vegetal d’alt valor biològic com la soja o amb la complementarietat
proteica combinant llegums com les llenties i cereals com l’arròs per exemple.
Termes clau: proteïna d’alt valor biològic; complementarietat proteica; suplement de vitamina
B12.
c. “No es poden menjar molts ous a la setmana perquè el rovell conté molt de colesterol i
per tant fa pujar els nivells de colesterol en sang” (2,5 p)
És un mite que va sorgir el 1973 quan l'AHA va decidir limitar-lo, però, hi ha estudis posteriors
que afirmen que el colesterol que ingerim no és el mateix que augmenta el nostre colesterol en
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sang (LDL) i que danya les artèries, per això, avui en dia no hi ha problema a menjar més ous dels
típicament recomanats 2-4 a la setmana. El que se sap que augmenta els nivells de colesterol en
sang és un excés del consum de greix saturat (>10% de la despesa energètica) que trobem en
quantitats significatives en els productes d’origen animal llevat del peix (carn,

embotits,

formatges, etc). Pel que fa en això, cal destacar que en el rovell de l’ou, el greix monoinsaturat i
poliinsaturat supera de molt al greix saturat ja que els greixos insaturats suposen un 65% del
totals de greixos de l’ou.
Termes clau: rovell té alt contingut en colesterol; proporció greixos saturats-insaturats en relació
amb l’augment del colesterol en sang.

d. “Les begudes vegetals (de fruits secs, cereals…) són més saludables que la llet” (2,5 p)
Les begudes vegetals (que no llets vegetals) no són llet. La llet de vaca és un aliment que aporta
un bon valor nutritiu a l'organisme per la seva quantitat d'hidrats de carboni en forma de lactosa,
el calci, la vitamina del complex B i del tipus A i D i també en minerals com magnesi, fòsfor i zinc.
A part d'això la lactosa natural de la llet afavoreix l'absorció del calci i del magnesi que tan
important és en edats primerenques i en la vellesa.
Tots aquests components no apareixen a les begudes vegetals que hi ha al mercat pel que, tot i
que els fruits secs són un aliment bastant saludable, la llet d'ametlla porta un 3% d'ametlla, la de
sèsam més o menys igual, cap beguda de soja porta més del 4% de soja. Els continguts
nutricionals d’aquestes begudes són escassos, no tenen proteïnes i a més, és habitual que portin
sucres afegits.
Així que tot i que estan molt de moda i sovint s’empren com substitut de la llet, les begudes
vegetals no són més saludables que la llet, especialment quan duen sucres afegits.
Termes clau: són bàsicament begudes ensucrades (= apartat a); poc contingut en fruit sec o
cereal i per tant poc valor nutritiu; no substitueixen la llet.
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PART B DE LA PRIMERA PROVA - 1r BLOC: IDENTIFICACIÓ
Per a realitzar aquesta prova disposeu d’1 hora. Per començar se visualitzaran 30 estris en
intervals de 30 segons. S’ha d’identificar el nom dels instruments, materials o aparells exposats i
respondre a les preguntes de l’opció A o de l’opció B. S’HA DE TRIAR UNA OPCIÓ.
Donat el fet que començarà la prova de forma escalonada, també es finalitzarà de forma
escalonada cada 60 segons.
Un cop visualitzat el material se podrà veure una projecció del mateix visu durant tot el temps que
duri l’examen.
El còmput total d’aquest bloc és de 3,5 punts sobre 10 punts totals que componen aquesta part
B.
NOMÉS SE POT EMPRAR BOLÍGRAF BLAU O BOLÍGRAF NEGRE. Igualment, l’exercici quedarà
INVALIDAT si inclou noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant.

HE TRIAT L’OPCIÓ ___________
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IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL. OPCIONS A i B
NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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CODI:
NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL. OPCIONS A i B
NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

1

Mascareta o interfase de ventilació mecànica no invasiva

2

Filtre de ventilació mecànica

3

Sonda Yankauer

4

Xeringa de succió / Sistema d’alimentació dit-xeringa / “finger-feeder”

5

Bomba nutrició/alimentació enteral

6

Bossa de colostomia tancada de 2 peces

7

Sonda vesical de descàrrega model Tiemann

8

Palometa + catèter intravenós/abocath/intrànula + agulla hipodèrmica/
subcutània/intradèrmica

9

Col·lector urinari o penià / urocol·lector

10

Pinces foerster + cubeta d’ultrasons

11

A. Peça d’ultrasons B. Puntes ultrasò. C. Clau per puntes d’ultrasò

12

A. Clamp B. Dic de goma C. Estabilitzador de dic o “wedjets”

13

A. Micromotor, B. Contraangle, C. Raspall de profilaxi D. Copa/goma de
profilaxi

14

Dispensador/pulidor/pistola de bicarbonat

15

Posicionador radiològic/ suport de radiografia intraoral
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NÚMERO

NOM DE L’ESTRI

16

Xeringa de gravat àcid

17

Làmpada de polimerització o llum de polimerització

18

Xeringa d’anestèsia + carpule + agulla d’anestèsia

19

A. Regleta d’endodòncia/dentímetre
B. Llima K

20

Plicòmetre o lipocalibre

21

Peu de rei

22

Alcoholímetre

23

Mesurador de compostos polars / Mesurador de qualitat de l’oli de fregir

24

Espectrofotòmetre

25

Tub refrigerant o tub condensador

26

Refractòmetre

27

Matràs aforat

28

Micropipeta

29

Motlle i cassette

30

Bany de flotació
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PREGUNTES OPCIÓ B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Element 1: Cita dos avantatges del seu ús.
Element 2: A què va connectat?
Element 3: Indica la seva funció i el mètode d’esterilització
Element 4: A què substitueix?
Element 5: Anomena dues precaucions a tenir en compte durant el seu ús
Element 6: Cita dos signes que impliquen una complicació a l’estoma:
Element 7: Per quin tipus de pacient està indicat?
Element 8: Per a què utilitzaries B?
Element 9: Per quin tipus de pacients i situacions està indicat:
Element 10: Per a què s’utilitza B?
Element 11: Indica com s’ha de situar la part activa de l’instrument respecte a la dent.
Element 12: Digues quatre instruments i/o materials que farien falta per realitzar la
tècnica? Identifica cicles i mòduls en què tengui interès didàctic.
Element 13: Quin material aplica B i C sobre la dent? Quina importància té la granulositat
d’aquest material aplicat?
Element 14: Com funciona aquest aparell? Quines mesures barrera ha de portar el tècnic?
Element 15: Explica la seva funció. Preparació del pacient abans de la tècnica.
Element 16: Explica la seva funció i detalla que cal fer una vegada aplicat aquest material
sobre la dent.
Element 17: Explica la seva funció i anomena 3 tècniques on s’utilitzi.
Element 18: Riscos laborals associats en aquest material i precaucions que cal seguir per
el seu maneig.
Element 19: Per què s’empra B? Digues dos exemples d’irrigacions que acompanyen a la
tècnica.
Element 20: Què mesura aquest instrument?
Element 21: Quina diferència hi ha entre les puntes que miren cap a dins i les que miren
cap a fora?
Element 22: Per a quin tipus de mostra s’empra? I quina informació ens dóna d’aquesta
mostra?
Element 23: Com ha d’estar la mostra per prendre la mesura?
Element 24: Quina és la base del funcionament d’aquest aparell?
Element 25: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic.
Element 26: Indica una escala emprada habitualment amb aquest aparell i digues què
mesura aquesta escala?
Element 27: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic.
Element 28: Quin volum de càrrega està indicant?
Element 29: Una vegada omplert, què serà el primer que s’ha de fer? On es fa aquest
procés?
Element 30:Quina és la seva funció?
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RESPOSTES OPCIÓ B
•

Element 1: Cita dos avantatges del seu ús. No cal intubar, confortabilitat, menor risc
d’infecció.

•

Element 2: A què va connectat? Tub endotrequeal o cànula traqueostomia o mascareta de
ventilació no invasiva per un costat, i tub en Y de l’aparell de ventilació mecànica per
l’altra.

•

Element 3: Indica la seva funció i el mètode d’esterilització. Aspiració oral o de camp
quirúrgic. Òxid d’etilè.

•

Element 4: A què substitueix? A la lactància materna, a l’ús de biberó per donar
suplements.

•

Element 5: Anomena dues precaucions a tenir en compte durant el seu ús. Mantenir en
posició fowler fins a 30 minuts després alimentació, situar l’aliment més amunt de la
bomba, evitar doblecs en el sistema.

•

Element 6:Cita dos signes que impliquen una complicació a l’estoma: Signes d’infecció
(eritema, inflamació), dehiscència de la sutura, sagnat de l’estoma, necrosi, enfonsament o
retracció, edema, estenosi, prolapse, eventració.

•

Element 7: Per quin tipus de pacient està indicat? Pacient home amb obstrucció uretral.

•

Element 8: Per a què utilitzaries B? Per a canalització d’una via venosa.

•

Element 9:Per quin tipus de pacients i situacions està indicat: Pacient home amb
incontinència urinària que no presenta obstrucció.

•

Element 10:Per a què s’utilitza B? Neteja i desinfecció d’instrumental.

•

Element 11: Indica com s’ha de situar la part activa de l’instrument respecte a la dent.
Paral·lela a l’eix vertical de la dent (angulació 15-30º), mai perpendicular.

•

Element 12: Digues quatre instruments i/o materials que farien falta per realitzar la
tècnica? Identifica cicles i mòduls en què tengui interès didàctic. Pinça portaclamps,
perforador de dic, portadics o arc de young, fil retractor o seda dental, falques
interdentals.
CICLE: GS Tècnic Higiene Bucodental
Mòduls: Exploració de la cavitat oral
Intervenció Bucodental
Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
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CICLE: GM Tècnic Cures Auxiliars d’Infermeria
Mòdul: Tècniques d’Ajuda Odonto-Estomatològica
•

Element 13: Quin material aplica B i C sobre la dent? Quina importància té la granulositat
d’aquest material aplicat? Pasta abrasiva o de profilaxi. Existeixen diferents granulositats
en funció del tipus de tinció: alta granulositat per tincions incrustades i baixa per tincions
més superficials.

•

Element 14: Com funciona aquest aparell? Quines mesures barrera ha de portar el tècnic?
Projecte sobre la peça dental una pulverització d’aire, aigua i bicarbonat a alta pressió.
Mascareta, pantalla o protector ocular i guants.

•

Element 15: Explica la seva funció. Preparació del pacient abans de la tècnica. Posicionar
la placa radiològica dintre de la boca en una posició determinada. Retirar arracades o
altres, collar i/o davantal de plom per protecció per tiroides, en cas de dones demanar si
podrien estar embarassades.

•

Element 16: Explica la seva funció i detalla que cal fer una vegada aplicat aquest material
sobre la dent. Desmineralitzar l’esmalt o dentina per fer una superfície rugosa. Agafar la
xeringa de triple funció i irrigar amb aigua; després aspirar amb la cànula d’aspiració i
assecar amb la xeringa de triple funció.

•

Element 17: Explica la seva funció i anomena 3 tècniques on s’utilitzi. Polimeritzar material
dental (resines, adhesius, etc.) per canviar la seva consistència o activar-los. Obturació,
segellat, cimentar brackets, cimentar una corona protètica, etc.

•

Element 18: Riscos laborals associats en aquest material i precaucions que cal seguir per
el seu maneig. Accidents biològics per punxades. A l’hora de retirar l’agulla o
reencaputxar fer-ho sense posar en perill la nostra integritat: emprar pinces, sistemes de
bioseguretat o recolzant sobre un cantó d’una safata. Després llançar l’agulla al
contenidor de residus bioperillosos.

•

Element 19: Per què s’empra B? Digues dos exemples d’irrigacions que acompanyen a la
tècnica. Preparació i neteja de conducte radicular. Irriguen per desinfectar el canal
(hipoclorit de sodi), aplicar antibiòtic o descalcificar el canal amb quelants del calci.

•

Element 20: Què mesura aquest instrument? Mesura el greix subcutani. Element 21: Quina
diferència hi ha entre les puntes que miren cap a dins i les que miren cap a fora? Les que
miren cap a dins són per mesurar exteriors i les que miren cap a fora són per mesurar
interiors.
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•

Element 22: Per a quin tipus de mostra s’empra? I quina informació ens dóna d’aquesta
mostra? Per a begudes alcohòliques i ens diu la proporció d’alcohol que conté la mostra.

•

Element 23: Com ha d’estar la mostra per prendre la mesura? Calenta (30-200º)

•

Element 24: Quina és la base del funcionament d’aquest aparell? El feix de llum
monocromada que atravessa la mostra.

•

Element 25: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic. PER EXEMPLE: Control alimentari - Fem un
vi sense alcohol? - Comprovar analíticament la quantitat d’alcohol que indiquen les
etiquetes de productes amb alcohol com el vi.

•

Element 26: Indica una escala emprada habitualment amb aquest aparell i digues que
mesura aquesta escala? Els graus Brix que mesuren la proporció de sacarosa o de sal
d’una solució.

•

Element 27: Una pràctica que podries dur a terme amb ajuda d’aquest aparell; indica:
mòdul, títol de la pràctica i objectiu didàctic. PER EXEMPLE: Control alimentari - Fem una
dissolució? - Iniciar l’alumnat a les operacions bàsiques de laboratori.

•

Element 28: Quin volum de càrrega està indicant? 835 μl

•

Element 29: Una vegada omplert, què serà el primer que s’ha de fer? On es fa aquest
procés? Deixar reposar sobre el mòdul de refredament o placa freda. A l’estació d’inclusió
de parafina.

•

Element 30: Quina és la seva funció? Permet col·locar-hi els talls de parafina per poder-los
“pescar” amb el porta.
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PREGUNTES OPCIÓ B
• Cas núm. 1
Pacient que arriba a la UCI de cirurgia cardíaca després d’una exitosa intervenció de canvi de 2
vàlvules cardíaques; treure’l de la bomba ha costat molt, se li ha hagut de perfondre blau de metilé
però finalment han pogut acabar la intervenció amb èxit. Arriba a la UCI amb via central, via
arterial i via venosa perifèrica, sonda vesical de dues llums amb termistor, drenatge pleur-evac®,
ventilació mecànica amb tub oro-traqueal i marcapassos extern (per si el cor no es recuperés
favorablement). A més, presenta la ferida quirúrgica a l’estern coberta amb apòsits.
[Al temps que la persona arriba a la UCI, l’instrumental utilitzat en la intervenció arriba a la central
d’esterilització per adequar-ho tot de cara a la propera intervenció.]
Amb la higiene diària se fa net la ferida quirúrgica ja que se fa feina en equip d’auxiliar, infermer i
zeladora i a més de la presa de signes vitals a cada torn també s’ha de fer un electrocardiograma
(ECG) cada matí. El d’avui matí ha indicat que el marcapassos extern de suport s’ha disparat
alguna vegada.
A les 12 hores d’arribar a la UCI, l’evolució és tòrpida ja que presenta un balanç hídric de +6 litres
i la metgessa dóna l’ordre de posar-li una ampolla de furosemida en bolo.
1. Abans de la intervenció se li ha hagut de rasurar el pit; quina seria la manera correcta de ferho?
a. Amb una fulla d’afaitar, aigua i sabó.
b. Amb una fulla d’afaitar, en sec i a contrapèl.
c. Amb màquina d’afaitar elèctrica.
d. Amb cera calenta.
2. Quan l’instrumental arriba a la central d’esterilització…
a. En primer lloc passa a la zona bruta i se posa en aigua calenta.
b. En primer lloc s’esbandeix amb aigua freda manualment i se fica dins la rentadora.
c. Les caixes plenes de materials es fiquen directament dins la rentadora amb un
programa de pre-rentat.
d. Es fica el material individualment dins la rentadora i el programa comença amb aigua
per sobre dels 65ºC.
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3. Quin separador s’ha fet servir per a mantenir obert l’estern durant la intervenció de cor?
a. Separador de Finochietto.
b. Separadors de Farabeuf.
c. Separadors de Roux.
d. Separadors Volkmann.
4. Quin material es farà servir per administrar la furosemida:
a. Un xeringa sense agulla.
b. Un dosiflow per connectar al sistema de sèrum.
c. Un dosifix.
d. Una bomba de xeringa amb aquesta degudament carregada.
5. Quines precaucions són necessàries per a la neteja de la ferida quirúrgica?
a. Guants estèrils, mascareta i camp estèril.
b. Mascareta FFP2 i guants no estèrils.
c. Peücs, gorra i guants no estèrils.
d. Mascareta higiènica, gorra i camp estèril.
6. Quin tipus de drenatge és el Pleur-evac®:
a. Toràcic simple.
b. Actiu de manxa.
c. Passiu de metxa.
d. Amb segell d’aigua.
7. Quan el o la TCAE va a mesurar l’orina se n’adona que és de color verd; a què es pot deure?
a. Al blau de metilé que li han passat per poder acabar la intervenció.
b. A la furosemida que li han passat per augmentar la diüresi.
c. Al balanç hídric desequilibrat.
d. Cap de les respostes anteriors és possible.
8. Es requereix una mostra d’orina estèril d’aquesta persona, com li agafaries?
a. Amb la membrana que presenta la sonda per a la recollida d’orina.
b. Desconnectant la bossa de la sonda i aspirant amb una xeringa de 50 ml.
c. Desinfectant el dispositiu d’obertura inferior i recollint l’orina en un pot estèril.
d. Amb una xeringa i agulla estèrils a la vàlvula que presenta la bossa de diüresi per tal
efecte.
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9. A l’hora de fer l’ECG se presenta algun dubte sobre la localització dels elèctrodes precordials.
Indica l’opció amb les posicions correctes:
a. Elèctrode vermell - canell dret; Elèctrode groc - canell esquerra; Elèctrode negre turmell dret; Elèctrode verd - turmell esquerra.
b. V1 a la dreta de l’estern i de V2 a V6 a l’esquerra; tots ells repartits entre el 3r i 4t espai
intercostal.
c. V2 en el 4t espai intercostal a la línia paraesternal esquerra; V5 en el 5t espai intercostal
a la línia axil·lar anterior.
d. V1 en el 4t espai intercostal a la línia paraesternal dreta; V4 en el 5t espai intercostal a
la línia axil·lar anterior.
10. Amb aquest balanç hídric quin signe és probable que presenti:
a. Dolor als membres inferiors.
b. Edema amb fòvea.
c. Signe del plec positiu.
d. Hipotensió ortostàtica.

• Cas núm. 2
Aquí tens un exemple de registre dietètic d’una dona (Carme) de 34 anys que té una alçada de
1,65m, pesa 65 kg, i que realitza molt poca activitat física (factor d’activitat 1,2). Se li ha calculat
el seu gast energètic basal i ha donat 1637 kcal. Aquesta persona acudeix a una consulta
dietètica perquè vol canviar la seva alimentació i el seu estil de vida, i pensa que amb l’ajuda
d’un dietista que l’ajudi li serà més fàcil aconseguir-ho.
[Nota: preguntes plantejades tenint en compte la visió de dieta saludable que promou l’OMS i altres
organitzacions com la SENC.]

Berenar al matí

150 ml de llet sencera
50 g de cereals de berenar tipus cornflakes
Tassa de cafè

Berenar a mig matí

113 g de pa blanc (baguetina) amb 30 g de tomàtiga i 50 g de pernil salat
1 llauna de coca-cola (33 cl)

Dinar

Amanida de cigrons: 200 g de cigrons pesats en cru, 1 ou bullit petit, 30 g de
pebre verd cru, 40 g de tomàtiga.
150 g de pitera de pollastre.
1 poma grossa.
1 llauna de coca-cola

Berenar a la tarda

1 taronja amb pell de 200 g
1 brioix de llet (70 g)

Sopar

1 pizza margarita (tomàtiga i formatge)
1 mitjana (330 ml) de cervesa rossa
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11. Quin tipus de registre ha realitzat aquesta persona:
a. Recordatori de 24 hores mixte.
b. Registre de 24 hores.
c. Qüestionari de freqüència de consum d’aliments.
d. Registre per pesada precisa amb anàlisi química.
12. Quantes racions de les recomanades setmanalment de llegums pren en el dinar?
a. 1 ració.
b. Entre 2 i 3 racions.
c. Mitja ració.
d. Cap de les respostes anteriors és correcta.
13. Quin factor multiplicador se li hauria d’aplicar a l’alcohol per saber l’energia que li suposa?
a. 4
b. 5
c. 7
d. 9
14. Quin percentatge se pressuposa que té la termogènesi dels aliments sobre la despesa
energètica?
a. 10%
b. 15%
c. 20%
d. 25%
15. Quina quantitat de fibra li aporta la taronja?
a. 3,2 g
b. 4,4 g
c. 44 g
d. 2,2 g
16. Tenint en compte el plat de Harvard, quina quantitat d’hidrats de carboni hi hauria d’haver en
el dinar:
a. 25%
b. 50%
c. 15%
d. 5 %
17. Per a què serveix el factor d’activitat?
a. Per a calcular el GEB.
b. Per a calcular el GET.
c. Per ajustar el % de la termogènesi.
d. Per calcular la quantitat de greix que pot menjar.
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18. Quanta energia consumeix durant el berenar de mig matí?
a. 570 kcal.
b. 470 kcal.
c. 445 kcal.
d. 595 kcal.
19. S’analitza la dieta respecte a les racions ideals de fruita i verdura. Quina és la conclusió?
a. Sí la compleix.
b. No la compleix, li falta una peça de fruita i una ració de verdures.
c. No la compleix, li falten 2 racions de fruita.
d. No la compleix, li falta una ració de fruita i 2 de verdures.
20. Quanta energia li aporta el brioix de llet del berenar de la tarda?
a. 211 kcal
b. 272 kcal
c. 311 kcal
d. 329 kcal

• Cas núm. 3
En un laboratori d’anatomia patològica han de processar una mostra procedent d’una biopsia de
medul·la òssia.
21. S’ha decidit fixar la mostra amb solució de Bouin. Bouin és una mescla fixadora formada
per:
a. Etanol, cloroform, àcid acètic glacial.
b. Etanol, formaldehid, àcid acètic glacial.
c. Àcid pícric, formaldehid, àcid acètic glacial.
d. Àcid pícric, formaldehid, cloroform.
22. Després de la fixació amb Bouin és necessari:
a. Un rentat amb aigua destil·lada.
b. Un rentat amb alcohol de 70º.
c. Un rentat amb solució iodada de Lugol.
d. No és necessari cap rentat addicional.
23. La inclusió es realitzarà en parafina líquida. La impregnació en parafina es durà a terme:
a. A temperatura ambient.
b. A una estufa al voltant de 35ºC
c. A una estufa al voltant de 60ºC
d. A una estufa al voltant de 100ºC
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24. El tall es durà a terme amb un micròtom Minot. En aquest micròtom:
a. El portamostres és fixe i la ganiveta mòbil.
b. El portamostres és mòbil i la ganiveta fixa.
c. El portamostres es pot regular en altura i la ganiveta es desplaça horitzontalment.
d. El tall es realitza amb un làser, sense contacte amb la mostra.
25. S’ha escollit la tinció d’hematoxilina – eosina. La primera passa consisteix en submergir la
mostra en:
a. Xilè
b. Etanol 100º
c. Hematoxilina de Mayer
d. Aigua destil·lada

• Cas núm. 4
A la memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2019. Trobem les següents dades
referents a l’Hospital Universitari Son Espases:

Llits instal·lats
Boxes d’urgències
Llits funcionants
Altes
Estància Mitjana a l’alta
Dies d’hospitalització anuals

816
60
717
28.833
7,6
209.364

Ingressos Totals

28.739

Ingressos Urgents

18.079

26. A l’afirmar que cada llit va romandre desocupat 1,76 dies entre la sortida d’un pacient i
l’ingrés d’un altre, es fa referència a:
a. La Mitjana Diària de Llits Ocupats
b. El Percentatge d’Ocupació
c. La mitjana d’Estància
d. L’Interval de substitució
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27. Per calcular la Mitjana Diària de Llits Ocupats cal:
a. Dividir la quantitat de dies d’hospitalització entre un període de temps determinat.
b. Dividir la quantitat de dies d’hospitalització entre el nombre de llits disponibles.
c. Calcular el percentatge d’ocupació.
d. Multiplicar el nombre de llits pel total d’ingressos i dividir-ho per un període de temps
determinat.
28. Coneixent el total de dies d’hospitalització anuals, calcula la Mitjana Diària de Llits Ocupats:
a. 356,3
b. 573,6
c. 702
d. 624,7
29. A partir de la mitjana de llits ocupats, sabrem que el percentatge d’ocupació de Son
Espases és:
a. 78%
b. 80%
c. 84%
d. 92%
30. Quin serà el valor de l’estància mitjana:
a. 6,5 dies
b. 7,26 dies
c. 8,32 dies
d. 10,1 dies

• Cas núm. 5
El pacient del gabinet 2 presenta a l’exploració de la peça 25 una càries profunda amb afectació
propera al límit dentino-pulpar i extensió ocluso-distal. El dentista ha decidit obturar amb
composite, aplicar una base cavitària i emprar una matriu Palodent. A partir d’aquesta informació
resol les següents qüestions plantejades:
31. Quina de les següents eines diagnòstiques ha pogut servir per detectar l’afectació propera
al límit dento-pulpar?
a. Pulpovitalòmetre
b. Localitzador d’àpex
c. Radiografia d’aleta mossegada
d. Sonda periodontal
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32. Quina és la finalitat de la matriu Palodent?
a. Poder restaurar la cara distal
b. Realitzar un aïllament absolut de la peça 25
c. Detectar els excessos de composite i polir-los
d. Donar forma a les cúspides de la cara oclusal
33. Quin dels següents instruments és apropiat per a la tècnica d’estratificació del composite?
a. Espàtula de Heideman
b. Escariador
c. Fresa redona de carbur de Tungstè
d. Sonda d’exploració
34. Quina de les següents podria ser la raó d’aplicar una base cavitària?
a. Protegir el complex dentino-pulpar
b. Endurir el composite introduït a la cavitat dental
c. Evitar una restauració desbordant
d. Obturar la cambra polpar
35. En acabar de polir l’obturació, el dentista vol comprovar l’oclusió. Quin material
necessitarà?
a. Fresa i disc de polir
b. Paper articulat
c. Xeringa de gravat àcid
d. Silicona fluïda

• Cas núm. 6
A partir del registre del periodontograma (full annex) de l’arcada superior d’un home de 46 anys,
contesta a les següents qüestions plantejades en relació a la seva interpretació:
36. En el primer molar superior esquerra:
a. No presenta recessió gingival i conserva bon suport ossi periimplantari.
b. S’ha produït una destrucció molt avançada del suport ossi periimplantari.
c. Encara que presenta bosses periodontals no es troba afectat el suport ossi
periimplantari.
d. Presenta afectació gingival però amb nivells clínics d’inserció inferiors a 3.
37. Quina de les següents peces dentals té major risc de perdre inserció?
a. 22
b. 25
c. 16
d. 14
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38. La incisiva lateral dreta presenta sulcus sa a:
a. A medial i mesial per vestibular.
b. No presenta cap sulcus sa.
c. A medial per palatí.
d. A medial i mesial per palatí.
39. Què registra la casella “Anchura encía”?
a. La distància del marge gingival a la línia mucogingival.
b. La distància del marge gingival al fons de la bossa.
c. La distància entre el marge gingival i el LAC.
d. La distància del LAC al fons de la bossa.
40. En relació al registre de furca de la peça 27 presenta:
a. Furca inicial per distal.
b. Furca oberta per distal.
c. Furca oberta per vestibular.
d. Furca completa per mesial.
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PART B DE LA PRIMERA PROVA - 3r BLOC: PROBLEMES I CASOS
PRÀCTICS
En aquest bloc hi ha 2 opcions amb 6 problemes, casos pràctics, plantejaments didàctics, etc.
referents als àmbits que contempla la resolució de la convocatòria en l’annex 6. S’HA DE TRIAR
UNA OPCIÓ, no es puntuaran exercicis d’ambdues parts.
El còmput total d’aquest bloc és de 3,5 punts sobre els 10 punts totals que componen aquesta
part B. No obstant això, cada activitat serà puntuada de 0 a 10 i tendrà una ponderació diferent;
aquesta serà expressada en forma de percentatge a cada activitat.
Aquest tribunal NOMÉS CORREGIRÀ les respostes llegibles; a més a més, es recorda que, a
excepció de l’estrictament necessari (regla i calculadora), NOMÉS ES POT EMPRAR BOLÍGRAF
BLAU O BOLÍGRAF NEGRE. Igualment, l’exercici quedarà INVALIDAT si inclou noms, marques o
qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant.

HE TRIAT L’OPCIÓ ___________
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OPCIÓ B
• Exercici 1 (25 %)
A final de curs vols preparar una activitat d’ensenyament - aprenentatge de consolidació que
consisteix en un simulacre de primers auxilis. Te queden 6 sessions de 55 minuts.
Disposes d’una aula-taller amb 3 maniquins de RCP adults, 3 maniquins de RCP lactants, 1
DESA de docència i un maletí de primers auxilis. L’aula també consta de 15 taules i cadires,
ordinador, projector i connexió wifi.
DESCRIPCIÓ DEL GRUP
El grup està format per 20 alumnes amb les següents característiques:
•

5 alumnes tenen entre 30 i 40 anys: d’aquests: 2 tenen experiència laboral com a
socorristes de piscines, 2 han tengut cura de persones majors i 1 és mestressa de casa.

•

10 alumnes entre 20 i 30 anys dels quals alguns d’ells combinen els estudis amb el món
laboral però en altres àmbits distints al sanitari i 2 han estat monitors de temps lliure.

•

5 alumnes entre 16 i 20 anys.

•

A nivell general hi ha molta heterogeneïtat pel que fa a interessos personals, motivació i
nivell acadèmic.

Aquest exercici no presenta respostes perquè no existeix una sola resposta vàlida sinó que es
tracta d’un plantejament didàctic obert però que ha de respondre al que se demana ajustant-se a
les característiques de la prova.
a. Indica la denominació de l’activitat i a quin mòdul o mòduls està ubicada. (0,5 p)
b. Dissenya els casos que simulin situacions de primers auxilis i defineix quines tasques vols
que es duguin a terme en cada cas. (2,5 p)
c. Fes una seqüenciació especificant què faràs a cada sessió així com la distribució de
l’alumnat tenint en compte que no tots els alumnes poden fer les pràctiques alhora. (3 p)
d. Proposa dues estratègies pels alumnes que presenten majors dificultats. (1 p)
e. Explica com faràs el seguiment i l’avaluació de l’activitat. (3 p)
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• Exercici 2 (10 %)
A les següents imatges de mostres d’anatomia patològica apareixen diferents tipus d’artefactes;
per a cada una d’elles s’ha d’indicar:
a. Quina és la causa de l’artefacte.
b. A quin pas del procés histològic s’ha introduït l’artefacte?
c. Què se pot fer per evitar la seva aparició?

IMATGE 1

RESPOSTA 1
A) Canvis post-mortem
B) Obtenció de la mostra
C) Per evitar l’aparició
d'aquest tipus d’artefactes
es pot conservar el teixit a
4ºC però només es pot
evitar completament si es
fixa ràpidament la mostra
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IMATGE 2

RESPOSTA 2
A) Cristalls

B) Congelació

C) Congelar a alta velocitat

IMATGE 3

RESPOSTA 3
A) Possibles causes:
Plecs resina epoxi.
Una baixa temperatura
d’assecat.
B) Quan es fa el muntatge
sobre el portaobjectes.
C) Això es pot evitar
retallant a prop del teixit al
llarg dels dos costats més
llargs per permetre que el
teixit s’expandeixi
completament.
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IMATGE 4

RESPOSTA 4
A) Precipitats d’eosina

B) Tinció
C) Adaptar el temps de
tinció a les
característiques de la
mostra (gruix, duresa,
etc.), perquè el teixit es
tenyeixi adequadament.
Filtrar els colorants.
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• Exercici 3 (20 %)
Una higienista bucodental ha programat una sessió per realitzar un raspat i allisat radicular a un
pacient amb malaltia periodontal en fase de control de la infecció. Una vegada acomodat el
pacient a la butaca dental ha deixat preparat sobre la safata portainstruments un set o caixa de
periodòncia preparat per poder realitzar la tècnica. La caixa de periodòncia està composta pel
següent instrumental:
•

Curetes periodontals: 13/14, 11/12, 7/8, 1/2

•

Scaler

•

Sonda 3A

•

Sonda periodontal

•

Mirall

•

Pinça de dissecció

A partir d’aquesta informació respon a les següents qüestions:
a. Amb quina finalitat s’emprarà la sonda periodontal i el mirall?
Exploració periodontal. El mirall permet separar i permetre visió indirecta. Amb la sonda
periodontal per tal de determinar profunditat de sondatge, estat gingival al sondeig (sagnat,
supuració), marge gingival, localitzar càlcul subgingival, mesurar recessió gingival.
b. Explica quina és la finalitat del raspat i allisat radicular.
Raspat: eliminació de càlcul subgingival.
Allisat: deixar la superfície llisa i polida per facilitar la cicatrització i eliminar bacteris adherents al
ciment.
c. Indica per a quin grup dental i cara dental és apropiada cada cureta periodontal i
l’scaler que forma la caixa.
Scaler: cares interproximals (mesial i distal) d’incisives i canines.
13/14: cares distals de premolars i molars.
11/12: cares mesials de premolars i molars.
⅞: cares lliures (vestibular i palatina/lingual) de premolars i molars.
½: cares interproximals (mesial i distal) i cares lliures (vestibular i palatina/lingual) de incisives i
canines.
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d. Quina diferència hi ha en el moviment de treball per al raspat respecte a l’allisat
radicular?
Raspat: moviment de més força contra la dent i curt, amb palanca per fer saltar el càlcul.
Allisat: moviment de menys força i més llarg.
e. En el cas que el pacient porti un implant de titani, quin instrumental caldria emprar?
Realitzar el raspat i allisat amb cureta de titani. També n’hi ha de plàstic però no remouen tant de
càlcul.
f.

Una vegada acabat el raspat i allisat com es pot avaluar el resultat de la tècnica?

Amb la xeringa 3F tirant aire al solc gingival per veure càlculs i combinar-ho amb la sonda 3A que
permet detectar càlculs residuals.
g. Respecte a quins efectes secundaris de la tècnica caldria informar al pacient?
Un augment de la sensibilitat dental i la retracció gingival.
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• Exercici 4 (10 %)
A continuació es presenta una taula amb dades realitzada pel Sistema d’Informació sobre Nous
Diagnòstics de VIH a les Illes Balears (NDVIH-IB), Servei d’Epidemiologia. Actualització anual:
juliol 2019. Dades acumulades des del 2003.
NDVIH-IB. Edat i sexe. Casos des del 2003
Edat

Homes

%

Dones

%

Total

%

<13

2

0,1

2

0,4

4

0,2

13 - 19

22

1

10

2,1

32

1,2

20 - 39

468

22,1

143

29,7

611

23,5

30 - 39

839

39,6

187

38,8

1026

39,5

40 - 49

513

24,2

99

20,5

612

23,5

50 - 59

197

9,3

34

7,1

231

8,9

60 i més

77

3,6

7

1,5

84

3,2

2118

100

482

100

2600

100

A partir de les dades expressades respon a les següents preguntes:
a. Quines variables són estudiades? De quin tipus són?
Variables:
•

Sexe: qualitativa nominal;

•

Edat: quantitativa contínua;

•

Presència de malaltia: qualitativa nominal.

b. Com apareixen les dades a la taula? Quin gràfic escolliries per representar el nombre
total de casos en funció de l’edat? I si l’objectiu fos representar gràficament la
diferència dels casos totals entre sexes, quina seria la teva elecció?
-

Venen agrupades per rangs d’edat.

-

Hauria de ser un histograma (perquè l’edat és una variable quantitativa contínua)

-

Gràfic de sectors perquè el sexe és qualitativa nominal. (Podrien ser vàlids també un
pictograma o un gràfic de barres però l’ideal és un gràfic de sectors)
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c. Sabent que a la taula es presenten les freqüències absolutes, calcula:
➡ Freqüències relatives
➡ Freqüències acumulades
fi = freqüències absolutes que dóna el problema
fr = freqüències relatives (dividir les absolutes entre el total de la mateixa columna: 2118, 482,
2600)
Fi = freqüències acumulades (sumar absolutes)

d. Quina de les freqüències és referència per calcular la mediana?
La freqüència acumulada
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• Exercici 5 (15 %)
El gerent d’un restaurant visita una assessoria alimentària cercant ajuda per tractar el tema dels
al·lèrgens que porten els seus plats. El motiu és que vol posar una taula al final de la carta on es
posi de manifest el tipus d’al·lèrgens que porta cada plat ja que la normativa li exigeix.
Organitza la taula de tal manera que cada columna sigui un tipus d’al·lèrgen i que cada fila sigui
un plat de la carta. Marca amb una creu els al·lèrgens que presenta cada plat.
[Nota: només has de tenir en compte els aliments que se presenten a la carta, no donis per
suposat aliments que podria dur el plat en qüestió]
1. Calamars a l'andalusa: amb farina de cigró acompanyat de salsa tàrtara (ou) de la seva
pròpia tinta.
2. Sopa minestrone: tomàquet, mongetes tendres, carbassó, pasta integral, brou de
verdures, all, api, pastanaga, llorer i decorada amb tramussos picats.
3. Tàrtar de salmó amb fum d'alzina, cor de formatge crema i alvocat, tocs de coriandre,
gingebre i perles de wasabi i soja.
4. Espaguetis marinera amb cloïsses, musclos i gambes.
5. Pad thai de gambes: fideus d'arròs cuinats a l'estil thai, amb brots de soja, cacauets,
sèsam, ou i verduretes saltejades de temporada.
6. Veggie burger: hamburguesa de llenties i albergínia arrebossada en panko (farina de
cigró) amb mostassa a l'antiga i salsa de iogurt en panet torrat amb margarina i llavors de
sèsam negre.
7. Gató d'avellana amb recepta típica mallorquina: només ous, sucre i avellanes; sense
farina.
8. Peres al vi: amb sucre i canyella.
plats

Ous

1

X

Peix

caca
uets

soja

lacti
s

fruit
s
amb
clos
ca

api

mos
tass
a

sèsa sulfit mol·l
m
s
uscs

X
X

X

X
X

6
7
8

X

X

X

X

X
X

X

X

crus
tacis

X

4
5

Glut
en

X

2
3

Tra
mus
sos

X

X
X

X

X

X
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• Exercici 6 (20 %)
En una classe d’alimentació fas una activitat inicial on es manifesten diferents creences populars,
mites i titulars sobre l’alimentació en general. De tot el que se manifesta creus oportú puntualitzar
sobre els següents:
Indica per a cada una d’aquestes frases què tenen de cert, justifica la teva exposició des del punt
de vista nutricional i tenint en compte la visió de dieta saludable que promou l’OMS i altres
organitzacions com la SENC.
La resposta a aquest exercici és relativament oberta i per aquest motiu s’indica una resposta ideal
i els termes claus que haurien d’aparèixer a la resposta.
a. “Els sucs de fruita comercials no s’han de beure però el natural fet de ses nostres
taronges sí que és molt saludable i és una bona opció pel berenar del matí” (2,5 p)
SEMPRE ÉS PREFERENT EL CONSUM DE FRUITA FRESCA I SENCERA. És cert que els sucs
comercials són totalment prescindibles a la nostra dieta. I podríem ficar tots els sucs de fruita
dins el mateixa sac; especialment per 4 motius:
•

La fibra: en fer el suc tirem la polpa, i amb ella una gran quantitat de fibra soluble i insoluble
amb els beneficis que aquesta ens suposa.

•

El sucre: en eliminar la fibra perdem la matriu que “reté” el sucre i aquest passa a la sang de
forma molt més ràpida

(pics de glucosa). La nota informativa sobre la ingesta de sucres

recomanada en la directriu de l’OMS per adults i infants al 2015 ja fa una distinció entre els
sucres lliures (presents en la mel, xarops, sucs de fruita i concentrats de sucs) dels sucres
intrínsecs (en la fruita i verdures fresques) i indica que aquests darrers no tenen els efectes
adversos que presenten els sucres lliures. Pel que fa en aquests sucres lliures, s’evidencia
que els infants amb nivells més elevats de consum de begudes ensucrades (inclosos els sucs
de fruita) tenen més probabilitat de patir sobrepès o obesitat.
•

La sacietat: prendre tres taronges amb ganivet i forquilla o prendre tres taronges en suc no és
el mateix; molt fàcilment se poden consumir 3 taronges exprimides però difícilment es
consumiran 3 taronges.

•

Les quilocalories: per la mateixa raó que en l'apartat anterior, no hi ha necessitat d'augmentar
el consum de kcal, sent això el que passa quan augmentem el nombre de peces necessàries
per fer el suc.
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Termes clau: la fibra i la seva relació amb una elevació de la glucèmia més lenta. No
substitueixen la fruita. Afegeixen sucres lliures amb els seus efectes adversos.

b. “Les persones vegetarianes necessiten prendre suplements de proteïnes perquè la
seva dieta no els permet aconseguir el que necessiten” (2,5 p)
Les persones vegetarianes necessiten suplements però no de proteïna sinó de vitamines del grup
B, concretament la vitamina B12; no són necessaris els suplement de proteïnes si se du una dieta
variada. És cert que la proteïna d’origen animal és d’alt valor biològic perquè ens aporta tots els
aminoàcids (inclosos els aminoàcids essencials) mentre que la proteïna vegetal pot presentar
carències en aminoàcids essencials. No obstant això, se poden aconseguir aquests aminoàcids
essencials mitjançant proteïna vegetal d’alt valor biològic com la soja o amb la complementarietat
proteica combinant llegums com les llenties i cereals com l’arròs per exemple.
Termes clau: proteïna d’alt valor biològic; complementarietat proteica; suplement de vitamina
B12.

c. “No es poden menjar molts ous a la setmana perquè el rovell conté molt de colesterol i
per tant fa pujar els nivells de colesterol en sang” (2,5 p)
És un mite que va sorgir el 1973 quan l'AHA va decidir limitar-lo, però, hi ha estudis posteriors
que afirmen que el colesterol que ingerim no és el mateix que augmenta el nostre colesterol en
sang (LDL) i que danya les artèries, per això, avui en dia no hi ha problema a menjar més ous dels
típicament recomanats 2-4 a la setmana. El que se sap que augmenta els nivells de colesterol en
sang és un excés del consum de greix saturat (>10% de la despesa energètica) que trobem en
quantitats significatives en els productes d’origen animal llevat del peix (carn,

embotits,

formatges, etc). Pel que fa en això, cal destacar que en el rovell de l’ou, el greix monoinsaturat i
poliinsaturat supera de molt al greix saturat ja que els greixos insaturats suposen un 65% del
totals de greixos de l’ou.
Termes clau: rovell té alt contingut en colesterol; proporció greixos saturats-insaturats en relació
amb l’augment del colesterol en sang.
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CODI:
d. “Les begudes vegetals (de fruits secs, cereals…) són més saludables que la llet” (2,5 p)
Les begudes vegetals (que no llets vegetals) no són llet. La llet de vaca és un aliment que aporta
un bon valor nutritiu a l'organisme per la seva quantitat d'hidrats de carboni en forma de lactosa,
el calci, la vitamina del complex B i del tipus A i D i també en minerals com magnesi, fòsfor i zinc.
A part d'això la lactosa natural de la llet afavoreix l'absorció del calci i del magnesi que tan
important és en edats primerenques i en la vellesa.
Tots aquests components no apareixen a les begudes vegetals que hi ha al mercat pel que, tot i
que els fruits secs són un aliment bastant saludable, la llet d'ametlla porta un 3% d'ametlla, la de
sèsam més o menys igual, cap beguda de soja porta més del 4% de soja. Els continguts
nutricionals d’aquestes begudes són escassos, no tenen proteïnes i a més, és habitual que portin
sucres afegits.
Així que tot i que estan molt de moda i sovint s’empren com substitut de la llet, les begudes
vegetals no són més saludables que la llet, especialment quan duen sucres afegits.
Termes clau: són bàsicament begudes ensucrades (= apartat a); poc contingut en fruit sec o
cereal i per tant poc valor nutritiu; no substitueixen la llet.

23

