
 
Pla de treball 14/17 abril - 2n TES 
 
MP1 Manteniment preventiu del vehicle sanitari - Enrique Muñoz 
Continuar amb la feina de les setmanes anteriors. 
 
MP5 UF2 Lesions per agents físics - Ignasi Aguirre 
Aquesta setmana acabarem els traumatismes greus, amb els traumatismes abdominals. 
Hi haurà una activitat avaluable en la que haureu de simular, amb fotos o vídeo, com                
s’actua davant d’una ferida bufant de tòrax. 
Més instruccions a l’aula de Moodle, dimarts i divendres. 
 
MP5 UF4 - Javi Rodríguez 
Acabar les activitats del tema si no estan fetes. 
 
MP5 UF5 - Javi Rodríguez 
Començar a llegir la part de pacient neurològic del llibre. Jo penjaré un resum de les coses                 
més importants al Moodle. 
 
MP5 UF6 Atenció al part imminent- Diego Teruel 
Revisar les activitats. 
És important que feu les activitats de la millor manera possible,, per poder fer i acabar la UF                  
i fent un repàs final dels conceptes fonamentals. 
 
MP13 Anglès tècnic - Ignasi Aguirre 
Aquesta setmana acabarem l’A9 amb la darrera part que queda: vital signs. Treballarem             
les unitats de mesures, l’instrumental i com valorar aquests signes vitals, en funció dels              
paràmetres normals. Hi haurà una activitat autocorregible que substituirà les activitats 10 i             
11. L’activitat serà no avaluable però servirà per preparar una activitat que farem la següent               
setmana. 
També farem una videoconferència, en un dia o dies i hores a determinar, per practicar               
l’expressió oral relacionada amb la L del SAMPLE → Last oral intake. 
Les instruccions es publicaran a Moodle el dimarts, dijous i divendres. 
 
MP14 - Javi Rodríguez i Pilar Santolaria 
Continuem fent el treball del mòdul de síntesi i si hi ha dubtes utilitzar el correu de grup per                   
plantejar-lo (tesmati2018@iesffg.cat) Completar el full de seguiment del treball i ,acabar el            
cas inventat, compartir el treball que porten realitzat i fer una videoconferència per grups per               
resoldre dubtes. 
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