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Pla de treball 16/22 març - TCAI matí  

CRÈDIT 1- Diego Teruel  

Inici d’activitat Llegir i repasar la UD5 Documentació sanitària. Fer un llistat de les IDEES CLAU 
sobre les característiques i la bona gestió del diferents documents. Incidint especialment en la 
nostra responsabilitat en els diferents àmbits de la nostra feina.. Anoteu també si teniu algun dubte 
o pregunta a fer. Recordeu: NO es tracta d’un resum de corta-i-pega. Llegir la UD6 Documentació 
sanitària. Fer una lectura entenedora de la unitat, fent el treball autònom d’esbrinar el contingut i 
sentit del text en l’ambient sanitari de manera precisa. Anoteu també si teniu algun dubte o 
pregunta a fer. Les instruccions i els materials necessaris els teniu al vostre correu de grup.  

CRÈDIT 2 - Júlia Garcia  

● Fer activitat 3 - UD4-NA5 i penjar-la al MOODLE (l’alumnat té aquesta informació penjada al 
taulell del moodle, juntament amb un fòrum de dubtes per comunicar-nos per allà).  

● A partir de les diferents imatges amb esquemes que he penjat al taulell del moodle, fer un únic 
esquema on es vegi integrada tota la informació que he penjat (tècniques diagnòstiques 
complementàries). A més, de cadascuna de les tècniques diagnòstiques escriu les 
característiques principals.  

● Els hi he penjat uns vídeos al moodle per repassar aquest apartat.  

● Instruccions via Moodle.  

CRÈDIT 3 - Júlia Garcia  

● Tenen penjat el PPT amb les diapositives i una mica d’explicació + documents d’escales de 
valoració Norton i Braden.  

● Resumir (esquema/mapa conceptual) les mesures de prevenció de les UPP + localització 
principal. Penjar-ho al moodle.  

● Fer l'activitat 2 UD3-NA3 (està penjada al moodle)  

● Instruccions via Moodle.  

CRÈDIT 4 - MaJose i Pilar Continuem amb la UD2 Necessitat de menjar i beure. NA4 
Procediments relacionats amb l’aparell digestiu. Treballarem l’alimentació oral i l’enteral. 
Instruccions via Moodle. Presentacions, vídeos i tasques recomanades.  

CRÈDIT 5- Júlia  

● Mirar video del SEM - Què fem davant d’una hemorràgia?  

● Lectura fitxer classificació hemorràgies (penjada al moodle).  

● Activitat 3 UD2-NA2 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.  
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CRÈDIT 7- Diego Teruel  

Inici d’activitat Llegiu el TEMA 2 L’Afrontament de l'estrès i l’ansietat causats per la malaltia (pag 
25-38) del document en pdf L’Afrontament de la malaltia en les diferents etapes de la vida. Feu 
un llistat d’IDEES CLAU. Les instruccions i els materials els teniu al vostre correu de grup.  

CRÈDIT 8 - Javier Rodríguez  

● Us faré arribar el power del tema nou. L’haureu de llegir i enviar-me totes les preguntes al mail 
de profesordeenfermeria@gmail.com.  

● També enviaré un document adjunt per contestar unes preguntes, si no les acaben les farem 
a classe.  

CRÈDIT 9 - Josué Morcillo i Àurea Peralba Repassar i continuar la Unitat 6 del llibre: Instrumental 
odontològic I (pàg. 105-126, excepte pàg. 113-116 que fan referència a les obturacions amb amalgama i 
que avui en dia estan prohibides). Instruccions via Moodle, on també hi tenim els apunts de la unitat, 
vídeos i quatre activitats autocorregibles per anar repassant. Fer el Posa't a prova de la pàgina 126 del 
llibre.  

CRÈDIT 10 (RET) - Cristina Martínez  

● Enviaré dos curtmetratges sobre comunicació i unes preguntes de reflexió.  

● Enviaré unes preguntes sobre contingut del tema 6  

CRÈDIT 11 (FOL) - Cristina Martínez  

● Enviaré activitats: Càlcul de nòmines  

 


