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Pla de treball 16/22 març - 1r TES  

MP2 - Javi Rodríguez Llegir el tema 6 del llibre. Realitzar els exercicis que hi havia de deures pel 
divendres passat.  

MP3 UF4 - Josué Morcillo Finalitzar i penjar l’activitat “qüestionari sobre legislació” que vam 
començar a classe fa dos divendres. Teniu una tasca al moodle per poder lliurar l’activitat. Si la 
teniu a mà podeu penjar fotos de la vostra activitat no cal passar-la a ordinador. UF3- Josué 
Morcillo Com vaig dir a classe durant aquesta UF parlarem de material i del seu funcionament a 
més de la gestió del magatzem d’ambulància. El primer material que veurem és la bomba d’infusió. 
Al moodle teniu dos videos explicatius i el manual d’una bomba d’infusió com exemple. Amb 
aquesta informació recomano realitzar l’activitat penjada i penjar-la a la tasca oberta.  

MP4 UF1 Atenció sanitària immediata - Rosa Gzlez Continuar NF5 Reanimació CardioPulmonar. 
Acabar casos especials d'RCP i OVACE. 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 
NF5 Alineació de columna vertebral i començar el NF6 Immobilització de columna vertebral. 
Instruccions en Moodle amb presentacions, vídeos i activitats.  

MP7 - Javi Rodríguez Demà estarà al Moodle el power sencer del tema actual. S’ha de llegir i 
practicar a casa diferents casos pràctics i com s’hauria d’actuar. Anar plantejant tots els exercicis 
del llibre fins acabar el tema.  

MP9 UF2 “RECEPCIÓ I VALORACIÓ DE LA DEMANDA” - NÀDIA SIMÓ SUBIRATS Seguir 
amb la VALORACIÓ DE LA DEMANDA després d’haver treballat la recepció. Instruccions 
per correu electrònic (tesmati2019@iesffg.cat). Dues lectures recomanades i realització de 
diverses activitats i d’un test.  

MP10- UF4 L’oxigenació i la distribució de la sang- Diego Teruel Inici d’activitat Fer el 
qüestionari ampliat de la UF4 sobre l’Aparell cardiocirculatori, Aparell respiratori, Sistema limfàtic i 
Sistema sanguini, per preparar l’activitat avaluativa. Ens quedarà una activitat sobre grups sanguinis 
que farem a classe. Podríeu fer servir el llibre i els apunts de classe. Les instruccions i el qüestionari 
el teniu al correu de grup.  

MP11- FOL (UF2) - Cristina Martínez  

Enviaré relació de preguntes de contingut (Unitat 11). Activitat d’aplicació a un lloc de treball: 
reflexió sobre les condicions de treball. Activitat de reflexió sobre els equips de protecció 
individual, mitjançant unes imatges.  

 


