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Pla de treball 16/22 març - 2n TES  

MP1 UF1 Manteniment preventiu del vehicle sanitari - Enrique Muñoz  
Durant aquesta primera setmana caldrà realitzar tots els exercicis del:  

● UD4 (Tema 4): Sistemes auxiliars del motor: distribució, lubricació, alimentació i refrigeració.  

Recordeu que podeu consultar el llibre i el contingut digital del nostre Moodle. Cal lliurar els 
exercicis en format PDF al correu electrònic del grup i no més tard del dia 22 de març de 2020.  

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

MP5 UF2 Lesions per agents físics - Ignasi Aguirre Continuar A8 Traumatismes greus. Acabar 
Traumatismes de cap i crani i introduir traumatismes raquimedul·lars. Instruccions a l'aula de 
Moodle, dimarts i divendres  

MP5 UF4 - Javi Rodríguez Aquesta setmana estarà penjat el power sencer del tema de digestiu. 
L’heu de repassar i fer- me totes les preguntes que tingueu (recordo el meu mail per qüestions de 
classe és profesordeenfermeria@gmail.com). Continueu el treball de la patologia, ja que quan 
torneu només hi haurà 1 o 2 dies per acabar la feina. També deixaré penjat a Moodle un qüestionari 
per veure el nivell, es tancarà posteriorment a la tornada a les classes, però qui vulgui el pot anar 
fent. Hi haurà 2 intents per realitzar-lo. Estudieu molt durant aquests dies, ja que l’examen serà 2 
setmanes després de tornar.  

MP5 UF6 Atenció al part inminent- Diego Teruel Inici Activitat 1.Veure el vídeo El Part Natural. 
Fer un llistat de les idees comentades en el vídeo. 2. Del document Asistencia al parto inminente 
extrahospitalario.Des de la Introducción fins a Atención a la Parturienta (pag 5.). Feu un llistat de les 
idees clau. 3. Del document El Part Urgent a la Guia d’actuació d’infermera d’urgències i 
emergències prehospitalàries. Analitzar els apartats: 171 i 17.2:a)Definició i objectius.b) Anamnesis 
de la gestant. c) Valoració inicial en el part.d) Algoritme de decisió segons la puntuació de l’escala 
de Malinas. Feu una valoració de cada un dels apartats remarcant les idees importants.  

Les instruccions i tots els materials a utilitzar han estat enviats al correu de grup.  

MP13 Anglès tècnic - Ignasi Aguirre Continuar A9 Asking about signs and symptoms. Events 
leading up to illness or injury. Seguir les instruccions que es publicaran dimarts, dijous i divendres 
a l'aula de Moodle.  

MP14 - Javi Rodríguez i Pilar Santolaria Cal continuar el treball del mòdul de síntesi i si hi ha 
dubtes utilitzar el correu de grup per plantejar-lo (tesmati2018@iesffg.cat) A més, pel correu del 
grup, es farà arribar instruccions per fer el seguiment del treball i plantejar el cas de la simulació en 
Drive.  

 


