
Convocatòria per a la realització de la prova pràctica del  Megacode per 
als nomenaments temporals per a la categoria d´infermer/a  
d´urgències d´Atenció Primària. 
 
 
D'acord amb el punt 25 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de noviembre de 2016 
pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari 
temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de 
treball per a cada categoría i especialitat i ratificat per l'Acord de Consell de Govern de 25 de 
novembre de 2016, serà requisit per ser nomenat personal temporal mèdic o infermer 
d'urgències d'atenció primària haver superat una prova pràctica que consistirà en dos 
exercicis de Megacode (sistema de simulació d'actuació davant un cas real): un de suport 
vital avançat (reanimació cardiopulmonar) i un altre de suport vital avançat en 
traumatologia (politraumatismes). 
 
Una vegada publicada resolució del director general del Servei de Salut de le sIlles Balears 
per la qual s’aprova la llista provisional dels aspirants admesos per ordre de puntuació de 
la borsa de  treball del personal estatutari temporal del Servei de Salut per seleccionar 
aspirants per als nomenaments temporals per a la categoria d´infermer d´urgències 
d´atenció primària, es comunica data i lloc per a la realització de la prova pràctica a la qual 
estan convocats tots els aspirants per ordre de puntuació (màxim 30 candidats per día). 
 
Data 1er MEGACODE: 30 de novembre de 2021 (horari pendent de confirmar) 
 
Els interessats a participar en la realització de la prova pràctica han d'enviar un correu 
electrònic 061.rrhh@061balears.es, entre el 23 i 25 de novembre, manifestant la seva 
disposició a realitzar-la e indicant nom, llinatges, DNIi telèfon. 
 
El dia 26 de novembre es publicarà el llistat d'aspirants que han manifestat la seva 
disposició a realitzar la prova pràctica, juntament amb la data i hora de l'exercici 
pràctic. 
 
Per tenir dret a realitzar la prova els aspirants hauran d'aportar el DNI i dur 
complimentats l’annex I i II que adjuntem a n’aquesta convocatòria. 
 
La prova es realitzarà a la gerencia del SAMU 061 ubicat al carrer calçat 2A de Palma. 
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ANNEX 1. Instruccions per a la realització de la prova pràctica del 
MEGACODE per  aquells inscrits en la borsa de treball d’infermer/a 
d’Atenció d’Urgències d’Atenció Primària. 
 

Li donem la benvinguda a la nostra Gerència i li agraïm el seu interès a voler treballar amb nosaltres, per a 
facilitar i agilitar el procés, li fem les següents indicacions. Quedant el tribunal a la seva disposició davant 
qualsevol dubte que li sorgeixi abans de la realització de la prova. A continuació s'exposa informació 
relacionada amb la prova pràctica: 
 

 Els dos exercicis pràctics tipus megacode amb la temàtica i durada següent: 
 

 Exercici 1:  Exercici de simulació clínica de pacient traumàtic de 10´de durada. 
 Exercici 2:  Exercici de simulació  clínica SVA/SVAP de 10´de durada. 

 
 Si transcorregut el temps establert pel tribunal en cada exercici no s'ha finalitzat, es donarà per 

conclòs el mateix en el punt en què es trobi. 
 En el moment de l'inici del cas, el tribunal l'informarà del context en el qual desenvoluparà el cas. 
 Cada exercici estarà avaluat  almenys per dos integrants del tribunal d'avaluació compost per 

infermers/es del SAMU 061 Balears. 
 Vostè disposarà del material necessari per a l'abordatge del pacient i que està disponible de manera 

habitual en les nostres unitats. 
 No doni per fet cap actuació i indiqui tot el que cregui oportú. 
 Per motius d'avaluació i davant possibles reclamacions la prova serà gravada, sempre que els 

mitjans tècnics ho permetin. Una vegada tancat el procés, els enregistraments seran esborrats. I en 
cap concepte es guardarà còpia de la mateixa una vegada conclosa la crida, per a això sol·licitem de 
la seva conformitat. 

 Si vostè no està conforme amb l'enregistrament, pot indicar-ho i l'enregistrament serà esborrat en 
la seva presència, per al que serà citat en els pròxims dies. 

Esperant que la prova sigui del seu grat, li desitgem sort i quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte 
que se li plantegi. 
 
 
Conformitat amb l'enregistrament de la prova  
  SI No 

 
 
 
 
 Nom i cognoms de l'examinat 
 
Signatura  



 
 

C/ Calçat, 2-A, 1º 

07011 Palma  

Tel. 971 28.58.54 
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