Pla de treball 23/27 març - 2n TES
MP1 UF2 Manteniment preventiu del vehicle sanitari - Enrique Muñoz
Durant aquesta segona setmana caldrà omplir la Pràctica 2:
●

Tema 4 (Pràctica 2): Distribució, lubricació, alimentació i refrigeració.

Recordeu que podeu descarregar la pràctica del Moodle, el qual també podeu consultar,
juntament amb el llibre.
DESITJO QUE ESTIGUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTHOM !!!.
ENS VEIEM A LA TORNADA
MP5 UF2 Lesions per agents físics - Ignasi Aguirre
Aquesta setmana continuarem amb l’A8 Traumatismes greus. Farem activitats sobre els
traumatismes raquimedul·lars i introduirem els traumatismes toràcics.
D’altra banda, posaré la nota de la darrera prova d’avaluació A7 Cremades. Faré alguns
comentaris individuals i comentarem alguns aspectes en que hi ha hagut errors generalitzats.
Divendres 27 a les 10h obriré una videoconferència per poder respondre dubtes que
tingueu i poder veure’ns la cara, aquells que tingueu oportunitat. Us enviaré abans un enllaç
per accedir al vostre correu. Podeu entrar-hi des del vostre ordinador o mòbil. Caldrà, però,
que ho feu des d’un compte de gmail.
Tindreu instruccions detallades a l’aula de Moodle.
MP5 UF4 - Javi Rodríguez
Aquesta setmana s’ha d’enviar la patologia per poder començar a realitzar les correccions
oportunes. Seguir repassant tant endocrí com digestiu. El Qüestionari estarà per dimecres
obert.
MP5 UF6 Atenció al part imminent- Diego Teruel
Revisar i acabar les activitats.
MP13 Anglès tècnic - Ignasi Aguirre
Aquesta setmana continuarem treballant el passat per poder concloure l’anamnesi del pacient
(L i E). També us posaré algun exercicis més per revisar els signes i símptomes.
Divendres a les 11h farem una videoconferència perquè podem practicar l’expressió oral
en anglès. El tema serà “What is your daily routine theses days?”
Totes les instruccions per Moodle, dimarts, dijous i divendres.
MP14 - Javi Rodríguez i Pilar Santolaria

Continuem fent el treball del mòdul de síntesi i si hi ha dubtes utilitzar el correu de grup per
plantejar-lo (tesmati2018@iesffg.cat) Completar el full de seguiment del treball i després de
plantejar el cas de la simulació en Drive indicar el material necessari per poder fer la simulació.

