
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril – 1r TES 

 

Professor/a: Javi Rodríguez 

Matèria: MP2 – Logística sanitària en emergències 
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Acabar els exercicis del tema 6. 
Tipus i data de lliurament: Entrega pel Moodle. 24/04/2020 
 

 
Professor/a: Josué Morcillo 
Matèria: MP3 – Dotació sanitària en emergències 
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Veurem i treballarem un tercer material; el Lucas. Teniu al moodle l’arxiu de 
l’activitat. 
Tipus i data de lliurament: Entrega lliurament Moodle. Data límit 13 Maig 
 
Professor/a: Rosa González 
Matèria: MP4 – Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 
Grup: 1er TES – Sencer 

Feines: UF2 Atenció a múltiples víctimes. 
Activitat d’introducció als incidents de múltiples víctimes de Pearl Harbor i búsqueda 
d’incident de múltiples víctimes real sobre el que treballarem. Les instruccions es donaran 
per correu electrònic i també hi haurà part a l'aula de Moodle i al Drive. 
Tipus i data de lliurament: Al correu electrònic fins el 27 d’Abril de 2020 
 

 
Professor/a: Ma José Cerdà i Pilar Santolaria 

Matèria: MP6 – Evacuació i trasllat de pacients 
Grup: 1er TES – A/B 

Feines: Començar UF4 amb la part de trasllat de pacients: presentació,  activitats i 
participació en un fòrum 
Tipus i data de lliurament: via Moodle al llarg de la setmana 
 

 
Professor/a: Javi Rodríguez 

Matèria: MP7 – Suport psicològic en situacions d’emergència 
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Continuar el treball de la pel·lícula, entregar els exercicis del tema 4 qui els tingui 
pendents. 
Tipus i data de lliurament:  
 

 
Professor/a: Nàdia Simó Subirats 

Matèria: MP9 – Teleemergències  
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Lectura d’un PDF “PROTOCOL de comunicació per ràdio” i posterior realització de 
diverses activitats al Moodle. 
Tipus i data de lliurament: Les activitats les realitzen al Moodle directament, tenen fins el 
diumenge 26 d’abril a les 23:59 hores per fer-ho. Els enviaré un missatge des del Moodle. 
 



 
 
Professor/a: Diego Teruel 
Matèria: MP10 – Anatomofisiologia i patologia bàsiques 
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Acabar definitivament amb el qüestionari de UF4. Continuar amb les activitats de 
UF5,. 
Tipus i data de lliurament: No cal que l’envieu. 
Aviat acordarem una data per fer una activitat avaluativa sobre la UF4. 
 

 
 Professor/a: Cristina Martínez 
Matèria: MP11 – Formació i orientació laboral (FOL) 
Grup: 1er TES – Sencer 
Feines: Activitats sobre conceptes bàsics de PRL, aplicació a diferents casos, i un cas 
pràctic. Aquest conjunt d’activitats el trobaran a la carpeta compartida 1rTES, al Drive. 
Tipus i data de lliurament: Compartida al Drive o per email. El 4 de maig. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


