Pla de treball 23/27 març - TCAI tarda
CRÈDIT 1- Diego Teruel
Acabar l’activitat sobre la UD6

CRÈDIT 2- Diego Teruel
Revisar i acabar l’activitat
CRÈDIT 3 - Júlia Garcia
● Qüestionari avaluació formadora (no avaluable)
● Instruccions via Moodle
CRÈDIT 4 - Maria Saiz
● De la lección 14 del libro realizar los ejercicios: 8, 9, 10, 15, 16, 17 y 18 y el lunes 30
enviarlo junto a la autoevaluación de esa lección al correu de grup
(caitarda2019@iesffg.cat) poniendo mi nombre y el crédito C4
CRÈDIT 4 - NÀDIA SIMÓ (GRUP B)
Treballar la importància de l’ACTITUD com a futurs professionals sanitaris amb la visualització
d’un vídeo i la posterior reflexió.
Instruccions per CORREU ELECTRÒNIC (caitarda2019@iesffg.cat).
CRÈDIT 5 - Júlia Garcia
● Acabar tasques setmana 16-20/03
● Instruccions via Moodle.
CRÈDIT 6 - Maria Saiz
● La tarea de esta semana será vestirse y desvestirse correctamente frente a un espejo
con el material de equipo que se dio y se explicó a cada alumno.
● Antes de la práctica, leer y entender bien las preguntas 4.3, 4.4 y 4.5. Tema 4
● Estudiar y esquemas de la lección 3 (pregunta 3.1 entera y la pregunta 3.2.2 (virus),
estos esquemas ya os diré cuando se entregan más adelante.

CRÈDIT 7- Diego Teruel
Acabar l’activitat de la setmana anterior.

CRÈDIT 8 - Javier Rodríguez
Teniu penjat al Moodle tota la feina a realitzar. Heu d’anar llegint cada power, i realitzant els
exercicis que corresponen a cada power. Hi ha un treball per realitzar en grup, el podeu fer
de forma individual si voleu, però l’hauríeu de començar a mirar.

CRÈDIT 9 - NADIA SIMO SUBIRATS

●

●

Repassarem tot el material i instrumental estudiat fins ara. Relacionarem la situació
actual que vivim amb la importància de la neteja, desinfecció i esterilització de l’àrea
operativa a les consultes dentals.
INSTRUCCIONS PER CORREU ELECTRÒNIC (caitarda2019@iesffg.cat).

CRÈDIT 10 (RET) - Cristina Martínez
● Pel·lícula: “Un Dios salvaje”. Preguntes de reflexió sobre comunicació i la relació amb
els altres
CRÈDIT 11 (FOL) - Cristina Martínez
● Enviaré activitats: Càlcul de nòmines.
● Activitat sobre extinció de contracte: ERTO

