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Pla de treball  27/30 abril – 2n TES 

 
 
Professor/a: Enrique Muñoz 

Matèria: MP1 Manteniment preventiu del vehicle sanitari  
Grup: 2n TES 

Feines: 
Continuar amb la feina de les setmanes anteriors.  
Recordeu que podeu consultar el llibre i el contingut digital del nostre Moodle. 
 
ESITJO QUE CONTINUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTHOM !!!. ENS 
VEIEM A LA TORNADA 

 

 
Professor/a: Javier Rodríguez 

Matèria: MP5 UF5 
Grup: Sencer. 
Feines: Visualitzar els vídeos del Moodle i fer els exercicis relacionats. Començar a llegir la 
part de psiquiatria del llibre. 
Tipus i data de lliurament: Lliurar els exercicis de la part de cefalea abans del 01/05/2020. 
 

 
Professor/a: Diego Teruel 

Matèria: MP5 UF6 
Grup: Sencer 
Feines: Aquesta setmana us enviaré un qüestionari final sobre les vídeos i documents que 
heu treballat. Per preparar l’activitat avaluable. 
Tipus i data de lliurament: No s’ha d’entregar que serà fonamentals per poder fer l’activitat 
avaluable. 
 

 
Professor/a: Ignasi Aguirre 

Matèria: MP5 UF2 
Grup: 2n TES 

Feines:  

Aquesta setmana acabarem el codi PPT. Hi haurà una activitat no avaluable per acabar 

d’entendre la codificació. També, hi haurà una altra activitat avaluable en que haureu de 

codificar una sèrie de casos clínics, com vau practicar la setmana anterior. Tot, a l’aula 

Moodle. 
Tipus i data de lliurament:  

L’activitat avaluable de codificació del PPT estarà disponible fins el divendres 8 de maig. 
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Professor/a: Ignasi Aguirre 

Matèria: MP13 Anglès tècnic 
Grup: 2n TES 

Feines:  

Aquesta setmana treballarem l’entrevista clínica. Dimarts us penjaré el document que 
farem servir, comentat per vídeo. Durant el dijous, farem un simulacre d’entrevista per 
videoconferència, a diferents hores, per intentar adaptar-vos a la vostra disponibilitat 
horària. 
Tipus i data de lliurament:  
No hi haurà cap activitat amb lliurament aquesta setmana. 
 

 
Professor/a: Javier Rodríguez i Pilar Santolaria 

Matèria: MP14 (Síntesi) 
Grup: 2n TES 

Feines: Continuem amb el seguiment dels grups en Drive i per videoconferència.  
 

 


