Pla de treball 23/27 març - TCAI matí
CRÈDIT 1- Diego Teruel
Acabar acabar l’activitat sobre la UD6

CRÈDIT 2 - Júlia Garcia
● Aprenem la simbologia i informació dels envasos dels medicaments.
● Vídeo i documents penjats al moodle
● Instruccions via Moodle.
CRÈDIT 3 - Júlia Garcia
● Qüestionari avaluació formadora (no avaluable)
● Instruccions via Moodle.
CRÈDIT 4 - MªJose i Pilar
Continuem amb la UD2 Necessitat de menjar i beure. NA4 Procediments relacionats amb
l’aparell digestiu. Treballarem l’alimentació enteral i parenteral. Instruccions via Moodle.
Presentacions, vídeos, qüestionaris i tasques recomanades.
CRÈDIT 5- Júlia
● Acabar tasques setmana 16-20/03
● Instruccions via Moodle.
CRÈDIT 6 - MJosé
Continuem amb la matèria i els hi vaig proporcionant diferents presentacions, articles i
tasques amb totes les instruccions en el Moodle del curs.
Júlia
● Agents infecciosos: els virus a través de l’exemple del SARS-CoV-2.
● Activitat penjada al moodle
● Instruccions via Moodle

CRÈDIT 7- Diego Teruel
Acabar l’activitat de la setmana anterior.

CRÈDIT 8 - Javier Rodríguez
Teniu penjat al Moodle tota la feina a realitzar. Heu d’anar llegint cada power, i realitzant els
exercicis que corresponen a cada power. Hi ha un treball per realitzar en grup, el podeu fer
de forma individual si voleu, però l’hauríeu de començar a mirar.

CRÈDIT 9 - Josué Morcillo i Àurea Peralba

Unitat 7 del llibre: Instrumental odontològic II. Instruccions via Moodle, on també hi tenim els
apunts de la unitat, vídeos i activitats autocorregibles per anar repassant l’instrumental. Fer el
Posa't a prova de la pàgina 146 del llibre.

CRÈDIT 10 (RET) - Cristina Martínez
● Pel·lícula: “Un Dios salvaje”. Preguntes de reflexió sobre comunicació i la relació amb
els altres
CRÈDIT 11 (FOL) - Cristina Martínez
● Enviaré activitats: Càlcul de nòmines
● Activitat sobre extinció de contracte: ERTO

