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Pla de treball 16/22 març - TCAI tarda  

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.Incidin 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 han estat reenviats per Fatima al vostre 
correu..  

CRÈDIT 2- Diego Teruel  

Inici d’activitat  

Llegir el document Introducció a la Farmacologia. Aspectes generals.  

Fer un llistat de paraules clau sobre els Aspectes fonamentals dels Medicaments. Els 
materials han estat reenviats per Fatima al vostre correu.  

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 - Maria Saiz  

● Entregueu la graella ben feta dels aliments i begudes que vàreu consumir durant la setmana 
que vam acordar (amb horaris, dies i tot)  

● Continuar estudiant la pregunta 14.4 i el proper dilluns 23 de març entregar en el correu de 
grup (caimati2019@iesffg.cat) l'esquema de la lliçó: " L'alimentació equilibrada i les dietes 
terapèutiques "  

CRÈDIT 4 - NÀDIA SIMÓ (GRUP B) Tenen penjat al Moodle a l’apartat del DIGESTIU tots els 
documents que necessiten per repassar els continguts i els procediments que hem vist. Tenen un 
dossier d’activitats. El dossier me’l poden enviar per correu electrònic a nsimo4@xtec.cat o a 
caitarda2019@iesffg.cat o el poden portar fet a mà quan tornem. Corregirem en tornar de manera 
grupal a l’aula:  

● SONDATGE NASOGÀSTRIC (SNG), SONDA PEG, OSTOMIES, ÈNEMES  

CRÈDIT 5 - Júlia Garcia  

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

● Lectura fitxer classificació hemorràgies  

● Activitat 3 UD2-NA2  

● Instruccions via Moodle.  
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CRÈDIT 6 - Maria Saiz  

● Acabar d'estudiar la lliçó d' Esterilització.  

● Entregueu la autoavaluació d'aquesta lliçó, aquest dimarts (17/03/2020).  

● Fer un esquema de la lliçó per entregar el proper dilluns 23 de març  

● Práctiqueu la vestimenta (vestir-se i desvestir-se) per entrar a una habitació d'un malalt amb 
aïllament i fer-ho tot correctament. Tal i com vam explicar a classe. Les entregues cal fer-les en el 
correu de grup caimati2019@iesffg.cat  

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 materials us les ha 
reenviat Fatima al vostre correu  

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 acabeu les farem 
a classe  

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.  
 


