
 

Pla de treball 30 Març - 3 Abril - TCAI matí 
 

CRÈDIT 1- Diego Teruel 

Acabar acabar i revisar  les activitats de les setmanes anteriors. 

 
CRÈDIT 2 - Júlia Garcia 

● Vídeo i documents penjats al moodle 

● Tasca a fer explicada al Moodle (Activitat 2 UD5-NA1). 

 

 

CRÈDIT 3 - Júlia Garcia 

● Seguim amb la prevenció i el tractament de les UPP (UD3-NA3).  

● Documents de lectura recomanable penjats al moodle. 

● Resolució d’un cas 

● Instruccions via Moodle. 

 

CRÈDIT 4 - MªJose i Pilar 

Continuem amb la UD2 Necessitat de menjar i beure. NA4 Procediments relacionats amb 

l’aparell digestiu. Continuem treballant l’alimentació enteral i parenteral. Instruccions via 

Moodle. Presentacions, videos, qüestionaris i tasques recomanades. 

 

CRÈDIT 5- Júlia 

● Visualitzar vídeo i lectura document sobre el Xoc anafilàctic. 

● Tasca recomanable penjada al Moodle 

● 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 

● Visualitzar vídeo “Com actuen les vacunes” penjat al Moodle 

● Visualitzar un documental i donar opinió correctament argumentada al fòrum del 

Moodle. 

● Instruccions via Moodle 

 

CRÈDIT 7- Diego Teruel 

Acabar i revisar activitats de la setmanes anteriors. 
 
 
CRÈDIT 8 - Javier Rodríguez 

S’han de treballar i entregar els exercicis de la part 2 del tema. S’obrirà una activitat a 

Moodle per poder penjar-la en format .pdf.  

 

 



 
CRÈDIT 9 - Josué Morcillo i Àurea Peralba 

Teniu instruccions via Moodle, realitzeu les activitats autocorregibles penjades al Moodle 

referents a l’Instrumental odontològic I i II (si encara no les heu fet), i atreviu-vos amb el nou 

Challenge d’identificació d’instrumental penjat a l’aula. 

 

CRÈDIT 10 (RET) - Cristina Martínez 

● Acabar feines pendents  

 

CRÈDIT 11 (FOL) - Cristina Martínez 

● Acabar feines pendents  

 

 

 

 

 

 

 

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: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!!!  

 


