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Pla de treball  18/22 de maig – 1r AACC tarda 

 
 
Professor/a: Marian Lledó 

Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES 

Grup: 1r ACCOM Tarda 

Feines:    
1. Acabar les tasques pendents. Ja se vos ha enviat mail amb allò que us falta, si teniu 

algún dubte contacte per e-mail amb mi.. 
2. Realitzar l’exercici 4 de l pàgina 167. 
3. Realitzar l’exercici 14, pàgina 175. 
4. Contestar al formulari Google, que se vos va enviar el passat 15 de maig. 

 
Tipus i data de lliurament: Via mail com fins ara, però recordeu donar-li format a l’arxiu com 
el següent exemple; M02_Setmana 9_Nom Alumne/a”  , fins al día 24 de maig. 
 
 
Professor/a: Paloma Torres 

Matèria:  M08 ANGLÈS 

Grup: 1ACTCOM tarda 

Feines: Finalització del dossier amb les correccions i entregues pendents. ÚLTIMA 
SETMANA DE CURS!!!!!!  
Tipus i data de lliurament: els alumnes rebran directrius personalitzades per email. 
 
 
Professor/a: Pedro Martín López 

Matèria: MP03 Gestió d’un petit Comerç 
Grup: 1r ACCOM 
Feines:  Repasar el tema 8 i fer el test de la pàgina 154 
Tipus i data de lliurament:  Realitzar el test de la página 154, i entregar-ho abans del dijous 
21 de maig. Aquesta activitat és avaluable pel final de la UF 3 
 
 
Professor/a: Tonica Simó 

Matèria: Marketing en activitats Comercials 

Grup: 1r AACC tarda 

Feines:   tasques programades i enviades per email, durant la 7 setmana. Si teniu dubtes 
envieu email a asimo26@xtec.cat  
Tipus i data de lliurament: 22/05/2020  
 
 
Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP05 Serveis D'atenció Comercial Curs 19/20 
Feines: Totes les tasques a realitzar en confinament ja estan des de la setmana passada 
enviades a l’alumnat. Sols teniu que complir el termini de presentació indicat en els 
diversos correus electrònics que us he anat enviant. No ho deixeu per l’últim dia. El 
professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o qualsevol mitjà 
telemàtic que s’acordi. 
 
Tipus i data de lliurament: Email i data indicada en el mail. 
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Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç (UF3) Curs 19/20 
Feines: STotes les tasques a realitzar en confinament ja estan des de la setmana passada 
enviades a l’alumnat. Sols teniu que complir el termini de presentació indicat en els 
diversos correus electrònics que us he anat enviant. No ho deixeu per l’últim dia. El 
professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o qualsevol mitjà 
telemàtic que s’acordi. 
Tipus i data de lliurament: Email i data indicada en el email 
 
 
Professor/a:Marisol Abadía  

Matèria: M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA  
Grup: 1er ACCOM tarda 

Feines:   Actividad 10 - Práctica final, Escaparatismo pág. 82 del libro.  
Escoge 2 escaparates por Internet que tengan una buena fotografía del sector que 
prefieras y rellena la tabla de análisis del escaparate:  
1.COMPLEMENTOS 
2.ANÁLISIS CROMÁTICO 
3.MATERIALES UTILIZADOS  
4.COMPOSICIÓN: Este apartado lo voy a sustituir por COMUNICACIÓN: ¿A quién va 
dirigido el escaparate? ¿Qué comunica ? Razona las preguntas.  
5.ILUMINACIÓN  
 
Tipus i data de lliurament: A classroom 
 
 

Professor/a:Marisol Abadía 

Matèria: M7 VENDA TÉCNICA  
Grup: 1er ACCOM tarda  
Feines:  Actividad 10- Lectura y resumen Unidad 8, Telemarketing pág. 195 a 204.  
Tipus i data de lliurament: A classroom 
 
 
 
 


