Pla de treball 23/27 març - 2n AACC tarda
Professora: Olivia Sacrest
Matèria: MP12_FOL
Curs: 19/20
Feines: DRIVE_UNITAT COMPARTIDA: ACCOM_2N_FOL_CURS 19-20
- CARPETA U.5: MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE
TREBALL
- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
- QUITANÇA_1 i 2
- QUITANÇA_3 i 4
- QUITANÇA_5 i 6
- ACTIVITATS FINALS
Tipus i data de lliurament: 27/3/2020. En cadascuna de les carpetes dels alumnes.

Professo/a: Marian Lledó
Matèria:MP06 Tècniques de magatzem
Curs:19/20
Feines:
Tipus i data de lliurament

Professor: Antonia Simó
Matèria: MP04 Procés de venda
Curs:19/20
Feines: Tema 5.
Finalitzar les activitats previstes per la 1a i la 2a setmana indicades en la web .
1a setmana: Activitats a realitzar 1,2,3,4,5,6 (entregat a través del moodle o correu
professora) Llibre de text des de la pàgina 84 fins a la 93
2a setmana: Activitats a realitzar 7,8,9,10,11, 12,13,14,15 i 16 ( lliurar a través del moodle o
correu professora)
Llegir i estudiar de la pàgina 94,95, 96, 97,98,99 i 100
Qualsevol dubte us podeu comunicar per email o per moodle amb la professora. Tipus i data
de lliurament: Termini per entregar les activitats 1a setmana el 23/03/2020 Termini per
entregar 2a part de les activitats 27/03/2020 .Ampliació de material per a llegir el punt 6 de
la pàgina 99-100
Realitzar el test de la pàgina 102
Tipus i data de lliurament: les activitats les podeu lliurar a través del Moodle o email
professora. Qualsevol dubte per correu electrònic de la professora. Data :27/03/2020

Professor: Josemi Castelló
Matèria: MP09 Apps Informatiques Comerç
Curs 19/20
Feines: Feines ja pautades des del 24 de gener a cada alumne per email en format PDF on
està tot detallat. Creació de material informatiu i publicitari amb eines digitals gratuïtes.
L’entrega dels treballs té segons la pauta entregada, com a data límit, el 5 de maig. El
treball es individual. El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per
email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi.
Professor: Josemi Castelló
Matèria: MP10 Comerç Electrònic
Curs 19/20
Feines: Queda pendent de realitzar l'examen 2 de la UF2 programat per al 16 març fins
noves instruccions. Els alumnes tenen pautat i detallat des del 2 de març amb un PDF
explicatiu, la realització d’un Treball Avaluable amb data límit d’entrega 30 març. DATA
LLIMIT MODIFICADA. El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per
email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi.
Professor: Josemi Castelló
Matèria: MP15 Mòdul Dual
Curs 19/20
Feines: Els alumnes que fan aquest mòdul, tenen pautat i detallat des del 25 de febrer amb
un PDF explicatiu, la realització d’un Treball Avaluable ( Projecte 3: Creació i maquetació
d’un catàleg de productes per a imprimir en paper) amb data límit d’entrega 2 ABRIL. DATA
MODIFICADA. Aquest treball es realitza en parelles , per tant hauran de comunicar-se els
alumnes i coordinar-se per compartir el treball. 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.
Professor : Antonia Simó
Matèria: SÍNTESI
Curs 19/20
Feines: Continuar amb el treball de síntesi i seguir la guia facilitada a principi de curs. Aneu
compartint a través del Drive les presentacions entre els grups i us aniré informant de
Data de lliurament: 27/03/2020 facilitar els treballs realitzats fins aquesta data amb el grup,
a través d’email o drive amb la professora per a realitzar el seguiment. La professora està
en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que
s’acordi.

Professor : Marisol Abadía Pérez
Matèria: UF3 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA
Curs 19/20
Feines:
Teoria
1-Lectura y presentación resumen UNIDAD 11 Las promociones de ventas, LIBRO Mc
Graw-Hill (leer los casos prácticos resueltos)
2-Hacer un cuadro resumen, en una doble hoja o si tenéis una cartulina y coloca todos los
tipos de Promociones que existen, donde se incluye su funcionalidad principal y
características
Práctica- Activitat 1. Fer un dibuix d’una maqueta d’un aparador, on estigui present un tipus
de promoció (enviar la foto del dibuix). Primer es treballa en llapis i a continuació pintar amb
retoladors, llapis o aquarel·les. Penseu que l'activitat següent serà reflectir el dibuix en una
maqueta amb una capsa de sabates amb el materials que trobem per casa, per tant, s’han de
coordinar, des d’un bon principi, ambdues activitats.
Penjat a Classroom
Data de lliurament: 29/03/2020 a Classroom

