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DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 2021-22. SEGON SEMESTRE.
CFGM – TÈCNIC/A EN EMERGÈNCIES SANITÀRIES. ANTIC CURRÍCULUM.

MP03: DOTACIÓ SANITÀRIA EN EMERGÈNCIES
HORARI 1º TES ONLINE.

Tècnic/a en EMERGÈNCIAS SANITÀRIES – ONLINE BARCELONA
SEGON SEMESTRE (2021-2022)
PRÀCTIQUES

DIJOUS GRUP 2

DIVENDRES GRUP 3

DISSABTE GRUP 1

MP03

16:00 – 21:15 h

16:00 – 21:15 h

09:00 – 14:15 h

24 febrer

25 febrer

26 febrer

17 març

18 març

2 abril

24 març

25 març

26 març

28 abril

29 abril

30 abril

UF01
1. Introducció al centre +
dotació SVB (FALCK)
UF01
2. SVA + VIR (FALCK)
UF02
3. Pràctica de laboratori
(CEDESCA)
UF04
4. Pràctica informes
prehospitalaris (CEDESCA)

PROFESSORS RESPONSABLES:
•

Josep Maria Granero – jgranero@cedetecgroup.com

LLOC DE LES PRÀCTIQUES:
•

CENTRE CEDESCA: C/ Pelai, 42, Principal, 1 y 2ª planta – 08001 – Barcelona.

C/ Pelai 42, 2ª Planta
08001 Barcelona

www.cedesca.com
cedesca@cedetecgroup.com

933182436
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Centro educatiu oficial i homologat

Centre d’Estudis de Catalunya
•

Cod. 08036871

CENTRE FALCK AMBULÀNCIES: C/ Vicenç Renom, 26 – Polígon Can Feu, 08192 Sant Quirze del
Vallès Barcelona.

CONSIDERACIONS:
•

Les classes són de caràcter obligatori per a sol·licitar l'avaluació contínua o OPCIÓ A. (CONSULTAR
GUIA DIDÀCTICA DE L'ASSIGNATURA)

•

IMPORTANT: Qualsevol alumne/a que tingui intenció de realitzar la Modalitat B, que ho comuniqui
al seu respectiu professor o professora a l'inici de curs, per a eximir-li de les pràctiques.

•

Només seran justificades les absències PER MOTIUS MÈDICS. Sempre sota lliurament de
justificant mèdic al professor responsable de l'assignatura.

•

En les webinars de presencialitat obligatòria s'haurà de tenir la CÀMERA WEB connectada perquè
compti l'assistència a la mencionada webinar.

•

S'apuntarà la taula i cadira on us assegueu el primer dia i s'intentarà mantenir els mateixos llocs
durant tot el curs. Així com amb les parelles que treballeu quan això sigui necessari.

•

L'assistència es registrarà de manera telemàtica. Si algun alumne/a arriba tard a classe, per algun
incident aïllat, haurà d'encarregar-se de comunicar-li al professor/a que registri la seva assistència
aquest dia, sent aquesta la seva responsabilitat.

•

Si l'alumne es retarda en diverses ocasions el professor pot determinar anul·lar la seva assistència
i devent l'alumne acudir a l’opció B directament.

•

Les dates queden subjectes a modificació per motius d'organització internes o per eventualitats
externes.

AVÍS COVID: Les pràctiques queden subjectes a modificació a causa de la situació actual de pandèmia. A
les pràctiques s'ha d'acudir complint amb el protocol de pràctiques durant aquest període, facilitat a l'inici
del curs.
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