
 
Pla de treball 14/17 abril - 1r TES 
 
MP2 -  Javi Rodríguez 
Acabar els exercicis del tema 5. Llegir tema 6 i començar a fer els exercicis. 
 
MP3 UF4 -  UF3 Josué Morcillo 
Durant aquesta setmana no hi hauran feines afegides.  
Teniu en total sis activitats per fer de les darreres setmamnes (els alumnes que les tenen                
pendents) tres de al UF4 i tres de la UF3. 
Penjaré un video explicatiu del full assistencial on estará explicat més pas a pas.  
Podeu fer les trameses al moodle com sempre.  
 
MP4 UF1 Atenció sanitària immediata - Rosa Gzlez 
Repàs de les activitats proposades setmanes anteriors del NF5 Reanimació          
CardioPulmonar. Instruccions a l'aula de Moodle i per correu electrònic. 
 
MP6 Evacuació i trasllat de persones - Mª José Cerdà i Pilar Santolaria 
Començarem UF4 Conducció i transferència amb el NF1 Trasllat del pacient Instruccions            
en Moodle amb presentacions, videos, qüestionaris i activitats. 
 
MP7 - Javi Rodríguez 
Acabar el treball de la pel·lícula i començar a llegir l’últim tema del llibre. 
 
MP9 UF2 “TELEMEDICINA I TELEASSISTÈNCIA” - NÀDIA SIMÓ SUBIRATS 
Acabarem de treballar la TELEASSISTÈNCIA amb la resolució d’un cas pràctic. 
Instruccions per MOODLE i per correu electrònic tesmati2019@iesffg.cat 
 
MP10 UF5 El Metabolisme i L’Excreció. Diego Teruel 
Revisar i acabar les activitats del Sistema Urinari 
Continuar la UF5 amb el Sistema Urinari. Heu de llegir el capítol de manera entenedora i                
detallada (buscant totes les paraules que no s’entenguin, etc.) i fer un llistat explicant les               
idees i paraules clau. És a dir: hem de fer treball autònom per aprendre els conceptes i                 
lèxic sobre el tema. No es tracta d’un resum de “retallar i enganxar. Anoteu també els                
dubtes, les preguntes i comentaris a fer sobre el tema. Ho podeu fer a partir del llibre. És                  
fonamental que feu les activitats encomenades per reprendre las activitats presencials d’una            
manera àgil i poder acabar el curs de la millor manera possible. 
 
MP11- FOL (UF2) - Cristina Martínez 
Acabar/millorar activitats pendents.  
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