
DEPARTAMENT DE SANITAT: PRÀCTIQUES SETEMBRE 2020

INSTRUCCIONS MÒDUL CONTROL ALIMENTARI

DIMARTS 8/9 DIMECRES 9/9
Pràctiques ou i aigües Pràctiques taronja i vi

Horari

L´horari programat és de 16:00-20:00, dimarts i dimecres.

L´assistència a les practiques és voluntària i molt recomanable ja que els professors de control no 
diran als alumnes on està el material i com es fan coses que haurien d´estar assolides.

Material

Cada alumne ha de dur el següent material:

Bata de laboratori
Mascareta
Calculadora i bolígrafs
Retolador indeleble
Paper per escriure
Indumentària adequada

Instruccions

1. És obligatori desinfectar-se les mans abans d´entrar al laboratori amb gel 
hidroalcohòlic. 

2. És obligatori l´ús de la mascareta en tot moment.

3. Hi ha que guardar la distancia deseguretat.

4. Els alumnes es distribuiran en tres taules de tres alumnes i altra de dos.

5. No es podrà sortir de l´aula sense consentiment del professor i en tot cas només 
d’un en un.

6. No es podrà compartir el material de laboratori en la mesura que es pugui.
7. Us recomanem repassar la pràctica nº 1 de Seguretat e Higiene al laboratori.
8. Abans de sortir del laboratori es desinfectaran taules i cadires, i es llavarà el material emprat 
amb aigua i sabó.
9. Es seguirà el protocol del pla de contigència elaborat pel centre.
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INSTRUCCIONS PRÀCTIQUES OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI 

Dilluns 7/9 Dimarts 8/9 Dimecres 9/9 Dijous 10/9 Divendres 11/9

Pràctiques
16 i 17

Pràctiques
19, 20, 21 i

22

Pràctiques
23, 24, 24 bis i

25

Pràctiques
26, 27, 28,

29

Pràctiques
30, 31 i32

Horari

L’horari programat és de 9 a 14h, des de dilluns 7/9 fins divendres 11/9, ambdòs inclosos. 

L’assistència a les pràctiques és voluntària i molt recomanable.

Material

Cada alumne ha de dur el següent material:

Bata de laboratori
Mascareta
Calculadora i bolígrafs de diferents colors
Retolador indeleble
Quadern de pràctiques
Indumentària adequada.

Instruccions

És obligatori desinfectar-se les mans abans d´entrar al laboratori amb gel hidroalcohòlic.

És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.
S’ ha de guardar la distància de seguretat.
Els alumnes es distribuiran en tres taules de dos alumnes i una de tres alumnes.
No es podrá sortir de l’aula sense consentiment del professor i en tot cas només d’un en un.
No es podrà compartir el material de laboratori en la mesura que es pugui.
Us recomanem repassar la pràctica nº1 de Seguretat e Higiene al laboratori.
Abans de sortir del laboratori es desinfectaran taules i cadires, i es rentarà el material
emprat amb aigua i sabó.

Es seguirà el protocol del pla de contingència elaborat pel centre.
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INSTRUCCIONS  TCAI C (TARDA) 

MÒDUL Dilluns 21/09 Dimecres 23/09 Divendres 25/09

TBI TBI SVB + Higiene del
pacient

TBI SVB + Higiene del
pacient

Higiene Higiene EPIS + Mostres

Lloc i horari
- L’horari programat per tots els dies és de 16 a 20 h al taller d’infermeria (aula 014)
- L’assistència a les pràctiques és voluntària i molt recomanable.

Material
- Cada alumne ha de dur mascareta, la resta de material d’un sol ús s’aportarà al taller
d’infermeria.

Instruccions
1. És obligatori desinfectar-se les mans abans d’entrar al taller amb gel hidroalcohòlic.
2. És obligatori l’ús de la mascareta en tot moment.
3. Abans de sortir del taller es desinfectarà i recollirà tot el material utilitzat.
4. Es seguirà el protocol del pla de contingència elaborat pel centre

INSTRUCCIONS TCAI  B (matí)   

MÒDUL Dilluns 7 Dimarts 8 Dimecres 9 Dijous 10

TBI Ajuda a la
alimentació
9:00-11:00

Primers auxilis, RCP,
DESA, OVACE

9:00-13:00

Excreció, respiratori,
evacuació intestinal.

9:00-13:00

Higiene Col·locació EPIS, Repàs
llit, Repàs higiene del
pacient 10:00-13:00

Aula 014

Els alumnes de TCAI B que voluntàriament vulguin venir a realitzar les pràctiques al centre han 
d’avisar prèviament a la tutora i accediran al centre amb mascareta i respectant les normes d’higiene
i seguretat.

Tutora: Maria Fos
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TAULA – RESUM   

MÒDUL DILLUNS
 7/9

DIMARTS 
8/9

DIMECRES
9/9

DIJOUS 
10/9

DIVENDRES
11/10

OBL
9:00-14:00

Pràctiques 16
i 17

Pràctiques
19,20,21 i 22

Pràctiques 23,
24, 24 bis i 25

Pràctiques
26,27, 28, 29

Pràctiques 30,
31 i 32

 CONTROL
ALIMENTARI
16:00-20:00

Pràctiques
 d´aliments

Pràctiques
d’aliments

TBI (grup
matí)

Pràctiques
ajuda a la

alimentació
9:00-11:00

Pràctiques
primers

auxilis, RCP,
DESA, OVACE

9:00-13:00

Pràctiques
Excreció,

respiratori,
evacuació
intestinal.
9:00-13:00

 HIGIENE
(grup matí)
10:00-13:00

Pràctiques
col·locació
EPIS, Repàs
llit, Repàs

higiene del
pacient

DILLUNS
21/09

DIMARTS
22/09

DIMECRES
23/09

DIVENDRES
25/09

TBI (grup
tarda)

16:00-20:00

Pràctiques Pràctiques

HIGIENE
(grup tarda)
16:00-20:00

Pràctiques
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