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Pla de treball  5/8 de maig – 2n TES 
 
 
Professor/a: Enrique Muñoz 

Matèria: MP1 UF2 Manteniment preventiu del vehicle sanitari - Enrique Muñoz 
Feines: 
Durant aquesta segona setmana caldrà omplir la Pràctica 3: 
Tema 5 (Pràctica 3): Suspensió i direcció.  
Tipus i data de lliurament: No més tarda del 10 de maig de 2020 a les 00.00h 

Recordeu que podeu descarregar la pràctica del Moodle, el qual també podeu consultar, 

juntament amb el llibre. 

DESITJO QUE ESTIGUEU MOLT BÉ. CUIDEU-VOS MOLT !!!. I ÀNIMS A TOTHOM !!!.  

ENS VEIEM A LA TORNADA 

 
Professor/a: Ignasi Aguirre 

Matèria: MP5 UF2 

Feines: Aquesta setmana veurem l’A10 Traumatismes especials. 
Tipus i data de lliurament: Presentació i tasques a Moodle. No hi ha feines amb lliurament. 

 

 
Professor/a: Javier Rodríguez 

Matèria: MP5 Atenció sanitària especial en situacions d’emergència. UF5 
Feines: Realitzar qüestionari de epilepsia. Visualitzar el següent vídeo. 

Tipus i data de lliurament: Moodle. 08/05/2020 
 
 
Professor/a: Diego Teruel 

Matèria: MP5 UF6 
Feines: No hi han feines noves per aquesta setmana. 
La setmana propera us enviaré unes qüestions i activitats avaluables sobre aquesta UF. 
Tipus i data de lliurament: En el mateix correu us comunicaré la data d’entrega.  
 
 
Professor/a: Ignasi Aguirre 

Matèria: MP13 Anglès tècnic 

Feines: Aquesta setmana practicarem l’entrevista al pacient. Us proposaré diferents dies i 
hores per practicar en grups les preguntes. També us proposaré una tasca: Wiki on 
infectious diseases, on posarem en pràctica el vocabulari que hem fet al llarg del curs.  

Tipus i data de lliurament: Totes les tasques seran a Moodle. La tasca de Wiki s’haurà de 

fer abans de 15 de maig. 
 
 
Professor/a: Javier Rodríguez i Pilar Santolaria 

Matèria: MP14 (Síntesi)  

Feines: Continuem amb el seguiment dels treballs i resolent dubtes en Drive i per 

videoconferència.  


