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DISTRIBUCIÓ PRÀCTIQUES PRESENCIALS 21-22. PRIMER SEMESTRE. 

1º – DENNIS DAVILA GIRONA 

UNITAT 
FORMATIVA 

DIA I HORA 
DISSABTE GRUP 1 TEMARI (PRÀCTIQUES MP06) 

UF01 
02/10/2021 

08:00h a 14:30h 

1. Presentació. Espais d’intervenció. EPI – 

Abalisament – Introducció a l’assignatura. (CNTEC) 

UF02 

 

16/10/2021 

08:00h a 14:30h 

2. Mobilització amb material. Cadira rodes, cadira 

evacuació i cullera. (CNTEC) 

30/10/2021 

08:00h a 14:30h 

4. Tècniques mobilització (pont simple, holandès, 

cullera, volteig) i mobilització urgent. (CNTEC) 

UF03 

 

06/11/2021 

08:00h a 14:30h 
5. Fractures + Taller embenatges (CNTEC) 

13/11/2021 

08:00h a 14:30h 

6. Immobilització extremitats fèrules i sam splint 

(CNTEC) 

20/11/2021 

08:00h a 14:30h 
7. Immobilització collaret + tauler espinal. (CNTEC) 

27/11/2021 

08:00h a 14:30h 

8. Immobilització columna vertebral matalàs buit i 

fern xt (CNTEC) 

04/12/2021 

08:00h a 14:30h 
10. Examen immobilització (CNTEC) 

UF04 
18/12/2021 

08:00h a 14:30h 

11. Pacient crític i conducció (AMBULÀNCIES) 

UF02 
3. Introducció al centre + Llitera 

MATEIX DIA (AMBULÀNCIES) 

 

PROFESSOR RESPONSABLE: 

• Dennis Davila. 
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LLOC DE LES PRÀCTIQUES:  

• CNTEC EDUCATION: C/ Carles Rahola, 6-10 – 17003 – Girona. 

• FALCK VL. 

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. 

• 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. 


