
 
Pla de treball 14/17 abril - TCAI tarda 
 

CRÈDIT 1- Diego Teruel 
Començar a llegir i treballar la UD7 Magatzems Sanitaris. 
 
CRÈDIT 2- Diego Teruel 
Continueu treballant el document Introducció a la Farmacologia. 
Estudieu i memoritzeu els conceptes que surten a Aspectes fonamentals dels medicaments. 
 
CRÈDIT 3 - Júlia Garcia 

● Activitat competencial UPP (Act 3 UD3-NA3), penjada al Moodle. 
 

CRÈDIT 4 - Maria Saiz 
● Esquemes complets de la lliçó de Dietes. 
● Començar a llegir la següent lliçó: “Ajuda a la alimentació” i els esquemes  

            s´entregaran el 20 de abril.  
Recordeu que tot s'ha de guardar en paper fins que es pugui donar a classe. 
CORREU ELECTRÒNIC (caitarda2019@iesffg.cat) posant el meu nom i crèdit C4 
 
CRÈDIT 4 - NÀDIA SIMÓ (GRUP B) 
Treballarem la fisiologia de l’aparell renal i les patologies més rellevants a nivell pràctic. 
Instruccions per MOODLE i per CORREU ELECTRÒNIC caitarda2019@iesffg.cat 
 
CRÈDIT 5 - Júlia Garcia 

● No hi ha tasques noves. Acabar i repassar tasques de setmanes anteriors. 
 

CRÈDIT 6 - Maria Saiz 
● Fer un vídeo de les tasques encomanades la darrera setmana. 
● El 16 d'abril entregar esquemes complets fins la pregunta 3.5 

Recordeu que tot s'ha de guardar en paper fins que es pugui donar a classe. 
CORREU ELECTRÒNIC caitarda2019@iesffg.cat posant el meu nom i crèdit C6 
 
CRÈDIT 7- Diego Teruel 
Llegiu el Tema El Pacient d’edat Avançada del document en pdf 
L’Afrontament de la mallatia en les diferents etapes de la vida. 
 
CRÈDIT 8 - Javier Rodríguez 
Seguir amb els segons exercicis del tema.  
 
CRÈDIT 9 - NADIA SIMO SUBIRATS 

● Seguirem treballant la neteja, la desinfecció i l’esterilització dental. 
● INSTRUCCIONS per MOODLE i CORREU ELECTRÒNIC caitarda2019@iesffg.cat 

 
CRÈDIT 10 (RET) - Cristina Martínez 

● Acabar/millorar activitats pendents 
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CRÈDIT 11 (FOL) - Cristina Martínez 
Acabar/millorar activitats pendents 


