
 

Pla de treball 30 Març - 3 Abril - 2n TES 
 

MP1 UF1 Manteniment preventiu del vehicle sanitari - Enrique Muñoz 

Durant aquesta tercera setmana caldrà realitzar tots els exercicis del llibre del: 

 

● UD5 (Tema 5): Suspensió i direcció 

 

Recordeu que podeu consultar el llibre i el contingut digital del nostre Moodle. 

 

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 

Continuarem amb l’A8 Traumatismes greus, en concret, sobre els traumatismes 

toràcics. 

 

També, posaré alguns casos clínics sobre cremades i faré algunes preguntes, per poder 

repassar o ampliar alguns dels aspectes vistos en l’activitat anterior. 

 

Divendres 3 d’abril a les 10h estaré de nou disponible per poder resoldre dubtes que 

tingueu. 

 

Tindreu instruccions detallades a l’aula de Moodle, dimarts i divendres. 

 

MP5 UF4 - Javi Rodríguez 

Acabar de repassar el tema. Al final de setmana estaran penjades totes les vostres 

patologies perquè tothom les pugui veure. S’han de fer i entregar per divendres els exercicis 

de final del tema 5. 

 

MP05 UF5 - Javi Rodriguez 

Cap a final de setmana tindreu preparada part del contingut d’aquesta UF per començar a 

treballar-la. Haureu de començar a llegir el temari per començar a treballar-lo després de 

setmana santa. 

 

MP5 UF6 Atenció al part imminent- Diego Teruel 

Revisar i acabar les activitats. 

Us enviaré un power point sobre el Part Precipitat, que és el que treballarem a classe 

quan reiniciem les activitats presencials a l'institut. L’hauríeu de llegir, identificant les idees 

importants, repassant els conceptes que ja heu treballat autònomament en les activitats 

precedent a casa. És fonamental que acabeu bé les activitats encomanades per poder fer 

un bon retorn i aprofitament del curs. 

 

MP13 Anglès tècnic - Ignasi Aguirre 

Aquesta setmana acabarem el SAMPLE amb la darrera lletra que ens queda L: Last oral 

intake. Practicarem com fer preguntes sobre la última ingesta. 



 
 

Posaré exercicis per practicar alguns aspectes que hem vist anteriorment, com les parts del 

cos i els signes i símptomes. 

 

Divendres 3 d’abril a les 11h, estaré disponibles per resoldre dubtes i practicar l’expressió 

oral. 

 

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. Cal indicar 

el material necessari per poder fer la simulació que heu plantejat. 

 

 

 

 

ALTRES TASQUES:  

 

· A més a més, tenim una iniciativa molt especial que ens han fet arribar des de l'Hospital 

Moisès Broggi. 

 

CARTES AMB COR  

 

L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les 

persones que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un 

esforç enorme per a combatre els efectes del virus. Per tant, us demanem que hi 

col·laboreu. L'alumnat podrà expressar a través de cartes o dibuixos els seus desitjos 

envers les persones ingressades i el seu agraïment a tot el personal sanitari. 

 

L'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participarà d'aquest projecte, per tal que tot 

el centre s'impliqui en aquesta activitat tan bonica i enriquidora. Per tant, tot l'alumnat del 

centre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius esteu convocats a participar en aquesta activitat. 

 

 

 

Aquestes cartes cal que les envieu per email als coordinadors/es de nivell i indiqueu 

l'assumpte: CARTES AMB COR. L'alumnat podrà enviar la seva tasca al seu 

coordinador/a de nivell abans de dimecres 1 d'abril. 

 

Coordinador Cicles: José Escrivà: jescriv7@xtec.cat 

 

 

 

mailto:tesmati2018@iesffg.cat
mailto:jescriv7@xtec.cat


 
 

CONCURS DE SANT JORDI ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES 

DE CASA!!!  

 

Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases 

del concurs al web de l’institut. Envia la teva proposta al teu TUTOR/A i participa des de 

casa!!!  

 

 

 


