
 

 
A LA CARRETERA 
 

o Sempre per l’esquerra i en fila índia. 
o Mínim de 3 monitors (1 davant, un al mig i un al darrere). 
o Evitar sempre els túnels. 
o Mai autopistes ni autovies. 
o No creuar mai en canvis de rasant ni en corbes. 
o De nit o quan les condicions de llum ho facin necessari portar llanternes a la 

mà més pròxima als cotxes. Llum blanca al davant i vermella al darrera. 
o Mai enfocar directament als cotxes ni fer gestos estranys. 
o En un pas de zebra situar-se un monitor a cada cantó del vial i a cada lateral 

del pas de zebra 
 

 
 
 
 

EN CAS DE TEMPESTA 
 
Símptomes de tempesta en els que es pot desencadenar un llamp en qualsevol 
moment: 

o Creixement de núvols del tipus cumulonímbus. 
o Notar sons estranys semblants al brunzit d’abelles. 
o Percebem sensació d’inquietud. 
o Tenir els cabells eriçats 

 
Calcular distància de la tempesta: 

o Velocitat del so ≈ 330m/s 
o Distància = velocitat del so x temps entre trons 

Exemple. Distància = 330 x 6 segons 
          La tempesta està a 1980m 

  
Que cal fer: 

o Mai situar-se sota un arbre. 
o Mai córrer ja que el buit que creem darrera nostre atrauria els llamps. 
o Mai ficar-se en mig o molt pròxims a un ramat. 
o Evitar portar objectes metàl·lics. 
o Col·locar una patata als pals de la tenda. 
o Evitar corrents d’aire ja que atreuen els llamps. 
o Ficar-se lluny de llars de foc pel corrent d’aire que poden provocar. 
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o No quedar-nos a la boca d’una cova. 
o Marxar dels llocs on el terra estigui moll. 
o Allunyar-nos de crestes, arestes i llocs aeris. 
• Segons la cultura popular, trucar per telèfon, rentar la vaixella o banyar-se 

a casa és temptar la sort durant una tempesta. 
 

 

 
 

Per molt bona que sigui la nostra intenció, hem d’anar amb molt de compte de no 
empitjorar el que volem arreglar. 
 

 
 

112 – Número d’emergències 

 
VALORACIÓ DE L’ACCIDENT 
 

A. Conscient o inconscient 
A1. Conscient i alerta 
A2. Somnolència 
A3. Estupor (No contesta, però reacciona al tocar la ferida) 
A4. Coma 

B. Respira o no respira 
C. Te pols o no en té 

C1. Normal (±70 batecs/s en repòs) 
C1. No en té (Aturada) 
C2. Molt Ràpid (Taquicàrdia) 

D. Estat de la pell 
D1. Rosat / lila 
D2. Seca / humida 
D3. Freda / calenta 

E. Pupil·les (No són simètriques, no estan centrades o no reaccionen a la llum = problema) 
F. Vòmits 

Hoste – Qui té l’accident 
Agent – El que provoca l’accident 
Medi – Dia, nit, exterior, interior 


