
 

Pla de treball 30 Març - 3 Abril - 1r TES 

 

MP2 -  Javi Rodríguez 

Per aquesta setmana s’haura de llegir el tema 6 del llibre, els exercicis del tema hauran de 

estar per després de setmana santa. Es recorda que tots els dubtes s’han de donar 

manifestar al foro de dubtes, i que s’han de resoldre entre tots. 

 

MP3 UF4 - Josué Morcillo 

Teniu un segon cas per a omplir un segon full assistencial. 

Pengeu la tasca al moodle.  

Quan tornem a classe farem fulls assistencials, això només és un primer contacte, no us 

preocupeu. Si teniu dubtes feu servir el fòrum de dubtes UF4 del moodle.  

UF3- Josué Morcillo 

Al moodle teniu una activitat penjada amb el nom “repàs oxigen”. És una activitat de repàs 

de la UF1 per fer el càlcul de la quantitat d’oxigen que tenim disponible a l’ambulància per 

fer el trasllat de pacients.  

Teniu la part teòrica a la UF1 del moodle.  

 

Us he modificat les dates per fer l’entrega de totes les activitats que portem en aquestes tres 

setmanes. Teniu fins al dia 13 d’abril per fer el lliurament de les dos d’aquesta setmana i de 

la resta que tingueu pendents.  

 

 

MP4 UF2 Atenció a múltiples víctimes - Rosa Gzlez 

Activitat d’introducció als incidents de múltiples víctimes.   

Instruccions a l'aula de Moodle i per correu electrònic. 

 

MP6 Evacuació i trasllat de persones - Mª José Cerdà i Pilar Santolaria 

Acabar de treballar el NF7 Recollida i trasllat de víctimes amb lesions medul·lars. 

Instruccions en Moodle amb presentacions, videos, qüestionaris i activitats. 

 

MP7 - Javi Rodríguez 

Aquesta setmana només hi haurà de continuar el treball de la setmana passada. S’haura de 

començar un treball respecte de una pel·lícula: 

● Escollir una pel·lícula on poder analitzar la forma de ser i actuar de un personatge. 

● S'hauria d’avaluar com actua, perquè actua d’aquesta manera, quines motivacions té 

segons les vivències, quina és la reacció en moments difícils o de catarsi.  

● Es tindrà en compte quin personatge s’ha escollit i com de desenvolupada està el 

personatge a la pel·lícula.  

 

MP9 UF2 “TELEMEDICINA I TELEASSISTÈNCIA” - NÀDIA SIMÓ SUBIRATS 

● Resoldrem un cas pràctic relacionat amb la teleassistència 

● Instruccions per correu electrònic: tesmati2019@iesffg.cat 

 

mailto:tesmati2019@iesffg.cat


 
 

MP10- UD5- El Metabolisme i L’Excreció. Diego Teruel 

Revisar i acabar les activitats d’Aparell Digestiu. 

Continuar la UF5 amb el Sistema Urinari de la mateixa manera que heu fet l’Aparell 

Digestiu. Heu de llegir el capítol de manera entenedora i detallada (buscant totes les 

paraules que no s’entenguin, etc.) i fer un llistat de les idees i paraules clau. 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. Al correu us enviaré materials. 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. 

Apel·lo donç a la responsabilitat de treball autònom que també teniu en el vostre 

aprenentatge per asolir la vostra formació professional. Gràcies. 

 

 

 

MP11- FOL (UF2) - Cristina Martínez 

● Acabar feines pendents  

 

 

 

ALTRES TASQUES:  

 

· A més a més, tenim una iniciativa molt especial que ens han fet arribar des de l'Hospital 

Moisès Broggi. 

 

CARTES AMB COR  

 

L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les 

persones que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un 

esforç enorme per a combatre els efectes del virus. Per tant, us demanem que hi 

col·laboreu. L'alumnat podrà expressar a través de cartes o dibuixos els seus desitjos 

envers les persones ingressades i el seu agraïment a tot el personal sanitari. 

 

L'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participarà d'aquest projecte, per tal que tot 

el centre s'impliqui en aquesta activitat tan bonica i enriquidora. Per tant, tot l'alumnat del 

centre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius esteu convocats a participar en aquesta activitat. 

 

 

 

Aquestes cartes cal que les envieu per email als coordinadors/es de nivell i indiqueu 

l'assumpte: CARTES AMB COR. L'alumnat podrà enviar la seva tasca al seu 

coordinador/a de nivell abans de dimecres 1 d'abril. 

 

Coordinador Cicles: José Escrivà: jescriv7@xtec.cat 

 

mailto:jescriv7@xtec.cat


 
 

 

 

CONCURS DE SANT JORDI ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES 

DE CASA!!!  

 

Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases 

del concurs al web de l’institut. Envia la teva proposta al teu TUTOR/A i participa des de 

casa!!!  

 

 

 


