
 

Pla de treball 23/27 març - 1r TES 

 

MP2 -  Javi Rodríguez 

S’hauria de tenir llegit i comprès els temes ja treballats a classe (tema 4 i 5) amb els exercicis 

fets, i començar a llegir el tema 6 i fer els exercicis del llibre. És un tema fàcil i ràpid i s’hauria 

de tenir llegit abans de final de setmana. 

 

MP3 UF4 - Josué Morcillo 

Teniu penjat al moodle una presentació on indica com s’ha d’omplir el full assistencial i una 

activitat amb un cas per tal d’omplir un exemple de full assistencial. 

Heu de fer l’activitat fent servir la informació de la presentació i la informació del cas que teniu. 

Hi ha informació que no teniu per tant la podeu inventar.  

Teniu una tasca per penjar l’activitat. 

Quan tornem a classe farem fulls assistencials, això només és un primer contacte, no us 

preocupeu. Si teniu dubtes feu servir el fòrum de dubtes UF4 del moodle.  

 

Recordeu que encara teniu temps de lliurar l’activitat de la setmana passada. 

 

UF3- Josué Morcillo 

El segon material que veurem és el respirador automàtic. Al moodle teniu una presentació 

amb les característiques del respirador automàtic, un video i una activitat per a realitzar i 

penjar en la tasca corresponent.  

 

 

MP4 UF1 Atenció sanitària immediata - Rosa Gzlez 

Activitat NF4 La Circulació i NF5 Reanimació CardioPulmonar.  

Instruccions a l'aula de Moodle i per correu electrònic. 

 

MP6 Evacuació i trasllat de persones - Mª José Cerdà i Pilar Santolaria 

Acabar de treballar el NF6 Immobilització de columna vertebral i començar el NF7 Recollida i 

trasllat de víctimes amb lesions medul·lars. Instruccions en Moodle amb presentacions, 

videos, qüestionaris i activitats. 

 

MP7 - Javi Rodríguez 

Aquesta setmana han de quedar fets tots els exercicis del llibre del tema 4. Començar a 

pensar pel·lícules que facin referència a temes tractats a classe. Es proposa un petit treball 

sobre una pel·lícula. Tota la informació del treball estarà la Moodle la setmana vinent.  

 

MP9 UF2 “TELEMEDICINA I TELEASSISTÈNCIA” - NÀDIA SIMÓ SUBIRATS 

Llegir el tema 7 del llibre de text i fer les activitats i el test. 

Instruccions per correu electrònic (tesmati2019@iesffg.cat). 

 

 

MP10- UF4 L’oxigenació i la distribució de la sang- Diego Teruel 

mailto:tesmati2019@iesffg.cat


 
Revisar i acabar les activitats 

 

Iniciar el treball sobre la UF5, la anatomofisiologia i patologies de l’Aparell Digestiu. 

Heu de llegir el capítol de manera entenedora i detallada (buscant totes les paraules que no 

s’entenguin, etc.) i fer un llistat de les idees i paraules clau. No es tracta d’un resum de “retallar 

i enganxar”. Anoteu també els dubtes, les preguntes i comentaris a fer sobre el tema.  Ho 

podeu fer a partir del llibre. Al correu us enviaré materials. 

 

 

MP11- FOL (UF2) - Cristina Martínez 

Enviaré relació de preguntes de contingut (Unitat 11). 

Activitat de recerca i reflexió sobre mesures preventives i de protecció (coronavirus) 


