
Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia   

 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA),  933731611 -  933738209 
 http:// www.iesffg.cat -  iesffg@xtec.cat 

 

 

Pla de treball  18/22 de maig – 2n TES 

 
 
Professor/a: Enrique Muñoz 

Matèria: MP1 Manteniment preventiu del vehicle sanitari  

Grup: 2n TES 

Feines: 
Continuar amb la feina de les setmanes anteriors. 

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

 
DESITJO QUE CONTINUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTHOM !!!. ENS 
VEIEM A LA TORNADA 

 
 
Professor/a: Ignasi Aguirre  

Matèria: MP5 UF2 

Grup: 2n TES 

Feines:  Aquesta setmana acabarem la UF2 amb la darrera part de l’activitat A11: lesions 

pel fred.  Us penjaré també la presentació de la darrera activitat del curs A12 Lesions per 

electricitat, radiació i pressió. 

Tipus i data de lliurament: Hi haurà un qüestionari final avaluable sobre les darreres 
activitats del curs al Moodle. La data límit per fer aquest calendari com per acabar totes les 

activitats proposades serà el 28 de maig. 
 
 
Professor/a: Javier Rodríguez 

Matèria: MP5 UF5 

Grup: A i B 

Feines:   Realitzar qüestionaris de Moodle. 
Tipus i data de lliurament. Data límit 21/05/2020 
 
 
Professor/a: Ignasi Aguirre 

Matèria: MP13 Anglès tècnic 

Grup: 2n TES 

Feines:  Aquesta setmana farem la prova final de la entrevista en anglès. Al fòrum 
d’avisos de Moodle tindreu l’enllaç per marcar quin dia i hora us va bé per realitzar aquesta 

prova final i avaluable del MP. També us comentaré el material que hi ha al vídeo sobre 
l’ambulància de SVA. 

Tipus i data de lliurament: No hi haurà nous lliurament. Teniu fins el 28 de maig per 
realitzar aquelles activitats que no hagueu fet.  
 
 
Professor/a: Javier Rodriguez i Pilar Santolaria 

Matèria: MP14 Mòdul de síntesi 
Grup: Tot 
Feines:  Entregar treball el treball el dijous 21 de maig abans de les 9:00 am  
Tipus: PDF en la carpeta compartida. 
 
 

 


