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Pla de treball 16/22 març - 1r AACC TARDA  

Professor: Marisol Abadia Pérez Matèria: M7 VENDA TÉCNICA Curs 19/20 Feines: 
Lectura i resum de la Unitat 6 VENDA DE PRODUCTES IMMOBILIARIS  

Activitat 1: Els filtres a les pàgines web d’empreses immobiliaries Activitat 2: Les 
vivendes de protecció oficial (VPO) i de preu tasat (VPT) Penjat a Classroom Tipus i 
data de lliurament: 27 de Març de 2020 a Classroom  

Professor: Marisol Abadia Pérez Matèria: M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE 
VENDA Curs 19/20 Feines: Lectura i resum de la Unitat 4 TÉCNICAS DE 
ESCAPARATISMO  

Activitat 1: Haz el boceto de un escaparate de una tienda escogida por ti de tres formas:, un 
dibujo, una caja de zapatos y en www.floorplanner.com.  

Penjat a Classroom Tipus i data de lliurament: 27 de Març de 2020 a Classroom  

 

Professor: Marian Lledó Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES 
Curs 19/20 Feines:  

Activitat 1: Realització de l’activitat 286 del dossier facilitat. Activitat 2: Realització del test on-line; 
“La comanda i l’albarà” ( segui el link que us enviaré al mail.  

Activitat 3: Recerca on-line i realització d’un document amb els diferents tipus de 
factures existents (amb fotos i breu explicació de cada una).  

Tipus i data de lliurament: Activitat 1 i 2 el 22 de març, Activitat 3 el 26 de març i totes les 
activitats es presentaran per e-mail. , Professora: Antonia Simó Matèria: M11 Curs 19/20 Feines: Estudiar UNITAT 

6 per a realitzar una prova durant el mes d’Abril.  

● Realitzar lectura i estudi de les estratègies de fixació de preus des de la pàgina 136 fins 
a la 142 )  

● Realitzar Activitats 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de la unitat 6  

● Realitzar el Test de repàs pàgina 144  

● Fer dossier: exercicis 4, 5, 7 pàgina 145 

● pràctica final de la pàgina 146 Tipus i data de lliurament: entregar 27/03/2020, 
observar les instruccions a través del moodle i si teniu dubtes per email al correu de la 
professora.  

 

Professor: Josemi Castelló Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç (UF3) Curs 19/20 
Feines: Els alumnes ja disposen des de principi de la UF3 una varietat ampla d'exercicis d’Excel 
per a practicar les diferents eines que el full de càlcul ofereix, amb diferents graus de dificultat, 
fins arribar a assolir el nivell exigit. Se’ls enviarà nou material per a continuar practicant des de 
casa Excel. El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o 
qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. Es farà email recordatori a l’alumnat en el día d'avui. 
Nota: La nota de l’examen realitzat l'últim dia de classe, s’enviarà individualitzadament al email 
de cada alumne/a.  
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Professor: Josemi Castelló Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç (UF3) Curs 19/20 
Feines: Els alumnes ja disposen des de principi de la UF3 una varietat ampla d'exercicis d’Excel 
per a practicar les diferents eines que el full de càlcul ofereix, amb diferents graus de dificultat, 
fins arribar a assolir el nivell exigit. Se’ls enviarà nou material per a continuar practicant des de 
casa Excel. El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o 
qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. Es farà email recordatori a l’alumnat en el día d'avui. 
Nota: La nota de l’examen realitzat l'últim dia de classe, s’enviarà individualitzadament al email 
de cada alumne/a.  

Professor: Josemi Castelló Matèria: MP05 Serveis Atenció Comercial Curs 19/20 Feines: Queda 
pendent l’examen que estava programat per al darrer divendres 13 de març i recuperacions de final 
d’UF, fins noves instruccions. El professor envía en data d'avui ‘Treball de Repàs’ dels continguts 
d’exàmen, l’entrega de l’esmentat treball serà via email amb data límit, diumenge 22 març. Els 
detalls s’envien a cada alumne/a el dia d'avui per email en format PDF. La propera setmana es 
donarà més instruccions per iniciar la UF3. El professor està en tot moment disponible per a fer 
seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi.  
 


