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Pla de treball  5/8 de maig – TCAI tarda 
 
 
Professor/a: Diego Teruel 

Matèria: C1 
Feines: No hi han feines noves per aquesta setmana. 
Tipus i data de lliurament: Properament us enviaré una activitat 
avaluable, amb una data 
d’entrega. 

________________________________________________________________________ 
 
Professor/a: Diego Teruel 

Matèria: C2 
Feines: No hi han feines noves per aquesta setmana. 
Tipus i data de lliurament: Properament us enviaré una activitat avaluable, amb una data 
d’entrega. 
 

 
Professora: Júlia Garcia 

Matèria: C3 
Feines: Visualitzar i treballar les presentacions penjades al Moodle (protocols Higiene) 
Tipus i data de lliurament: -  

________________________________________________________________________ 
 
Professora: Nàdia Simó Subirats. 

Matèria: C4 Cures bàsiques d’infermeria. 
Feines: Dossier d’activitats per treballar El pacient quirúrgic. 
Tipus i data de lliurament: Instruccions pel Moodle. 

________________________________________________________________________ 
 
Professora: Júlia Garcia 

Matèria: C5 
Feines: Qüestionari avaluable (hemorràgies i xoc). Teniu les instruccions al Moodle. 
Tipus i data de lliurament: 8 de Maig. Via Moodle. 

________________________________________________________________________ 
 
Professor/a: Diego Teruel 

Matèria: C7 
Feines: No hi han feines noves per aquesta setmana. 
Tipus i data de lliurament: Properament us enviaré una activitat 
avaluable, amb una data d’entrega. 

________________________________________________________________________ 
 
Professor/a: Javier Rodríguez. 

Matèria: C8 
Feines: Acabar de llegir el temari, començar a realitzar el treball individual. 
Tipus i data de lliurament: 12 de Maig al Moodle. 
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Professora: Nàdia Simó Subirats. 

Matèria: C9 Tècniques d’ajuda odontològica i estomatologica. 
Feines: Activitats al Moodle del tema 8 del nostre llibre de text. 
Tipus i data de lliurament: Instruccions pel Moodle. 

________________________________________________________________________ 
 
Professor/a: Cristina Martínez 

Matèria: C10 
Feines: Activitat T7. Reflexió sobre un video. 
Tipus i data de lliurament: L’activitat sobre el tema 7 estarà a la carpeta compartida al Drive 
(CAImati/RET) 
Divendres 15 de maig. 
________________________________________________________________________ 
 
Professor/a: Cristina Martínez 

Matèria: C11 
Feines: Prova de nòmines i l’activitat “La formació professional ocupacional” 
Tipus i data de lliurament: L’ activitat estarà a la carpeta compartida al Drive (CAImai/FOL). 
Divendres 15 de maig. La prova de nòmines també estarà a la carpeta compartida. La data 
la proposaré per email. 
 

 
Professora: Maria Saiz 

Matèria: C4 Cures bàsiques d’infermeria. 
Feines: Estudia i fes un esquema de la lliçó Aparell Excretor, activitat 12, dibuix gran de la 
secció del ronyó fig.16.3 i autoavaluació d’aquesta lliçó. (Temps estimat 8 hores) 
Tipus i data de lliurament:  Dia 10, correu electrònic Cai tarda 

________________________________________________________________________ 
 
Professora: Maria Saiz 

Matèria: C6 Higiene del medi hospitalari i neteja de material 
Feines: Esquema de la lliçó (menys la pregunta 4.3). Estudieu bé i feu autoavaluació: 
Prevenir les infeccions nosocomials; Unitat didàctica 4 (Temps estimat 3 hores). 
Tipus i data de lliurament: Dia 10, correu electrònic Cai tarda. 

________________________________________________________________________ 
 


