
Creació d´una activitat per fomentar la competència digital

Nom de l'activitat: Representació de les pautes d´actuació davant d´una emergència.
Àrea/Matèria/Nivell: Ciències/Biologia/4t ESO.
Descripció de l'activitat: Imagineu que us trobeu amb una situació d´emergència, per 
exemple, amb una  persona dins d´un vehicle accidentat, amb una ferida sagnant, desmaiada 
per una lipotímia, asfixiada, amb un atac de cor, etc. Aleshores, heu de representar l´actuació 
de primers auxilis que faríeu com a socorristes, tenint en compte l´ordre del PAS. (1r. Protegir, 
2n. Avisar i 3r. Socòrrer), les baules de la cadena de supervivència, els algoritmes de les 
guies elaborades per l´European Resuscitation Council -ERC- i els protocols a seguir per 
aturar una hemorràgia, tractar una fractura, etc. L´actuació l´heu de grabar en vídeo i després 
editar-lo en youtube per compartir-lo. Una altra opció és capturar l´actuació en imatges i 
confeccionar amb elles una presentació, que després haureu d´editar i compartir en slideshare.
A més a més, per tal d´enregistrar les vostres qualificacions, fareu la tramesa d´aquesta tasca 
finalitzada a través del moodle, a l´apartat corresponent dins del curs de primers auxilis.
Recordeu,   de teoria  :
- les diferents posicions de seguretat i espera (lateral de seguretat -PLS-, decúbit supí sense 
o amb les cames en alt, o bé amb el cap en alt), així com les tècniques de trasllat de víctimes
amb un o més socorristes (arrastres, maniobra de Rautek, en braços, a les espatlles, sobre l
´esquena), les maniobres de reanimació cardiopulmonar -RCP- (ventilacions artificials i 
compressions toràciques) i l´ús del desfibril.lador extern automàtic -DEA- (seguint les 
instruccions de l´aparell), els diferents tipus d´hemorràgies (externes, exterioritzades i internes),
contusions (minimes, de 1r. grau, 2n. grau i 3r. grau), traumatismes (esquinços, luxacions i 
fractures), lesions (per la calor, el fred i l´electricitat) i ferides (incises, penetrants i contuses).
Organització de l'alumnat: en grups de 4 persones.
Recursos necessaris per l´alumnat dur-la a terme: necessitareu un dispossitiu que us 
permeti grabar vídeos o bé captar imatges (videocàmera, càmera fotogràfica, telèfon mòbil, 
tauleta digital)  i un ordinador amb el programari adient i connectat a la xarxa, així com cables 
si són necessaris. A més a més, haureu de seguir les instruccions de youtube o de slideshare 



per editar vídeos o presentacions, respectivament. Un altre recurs serà l´ús del moodle.
Temporització: 3-4 setmanes, màxim un mes.
Criteris d´avaluació a compartir amb els alumnes:
1. Escollir els dispositius digitals adients (videocàmera, càmera fotogràfica, telèfon mòbil, 
tauleta digital, ordinador) i saber com s´utilitzen (maquinari i programari).
2. Realització correcta de tots els passos de l´actuació de primers auxilis representada.
3. Participació de tots quatre membres del grup de treball.
4. Qualitat de les imatges preses, ja siguin en moviment o estàtiques.
5. Confecció del vídeo, o bé de la presentació de diapositives, de manera ordenada i coherent.
6. Edició del vídeo o de la presentació en youtube o slideshare, respectivament.
7. Trasmessa de l´activitat acabada a través del moodle.
Autoria i/o referència web: Elisabet Suárez, Professora a l´IES Joan Coromines de Pineda de
Mar.
Dimensions i competències digitals que es treballen:
Amb l´activitat proposada, els alumnes treballen principalment la dimensió instrumens i 
aplicacions (competències 1, 2 i 3). No obstant, també treballen la competència 5 de la 
dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d
´aprenentatge, la competència 8 de la dimensió comunicació interpersonal i col.laboració, 
i la competència 9 de la dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital.
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispossitius digitals segons les 
tasques a realitzar. Els alumnes hauran d´utilitza més d´un dispossitiu, de forma que hauran 
de conèixer el seu  funcionament.
Competència 2. Utilitzar les aplicacions d´edició de textos, presentacions multimèdia, i 
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. Els alumnes 
hauran d´utilitzar un programari lliure (LibreOffice Impress) o amb llicència d´ús (Microsoft 
Office PowerPoint) instal.lat al seu ordinador. També poden utlitzar el Prezzi, similar als 
anteriors, però amb l´avantatge que es pot treballar, a més, online.
Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en 
moviment per a produccions de documents digitals. Els alumnes grabaran un vídeo que 



després editaran i compartiran en youtube, o bé prendran imatges per elaborar una presentació
que editaran i compartiran en slideshare.
Competència 5: Construir un nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d´aplicacions multimèdia. Els alumnes, 
mitjançant l´ús d´aplicacions multimèdia, ordenaran la informació recopilada per a construir el 
seu treball final, ja sigui en forma de vídeo o bé en forma de presentació de diapositives.
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu. Treballaran en grups de 4 persones, i entre ells poden utilitzar el correu 
electrònic, el wassap o el google drive per estar en contacte i col.laborar.
Competència 9. Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot 
utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual. Utilitzaran dispositius i eines 
digitals per tractar el tema de primers auxilis, prenent consciència del bon ús que es pot fer d
´aquestes.


