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Pla de treball  11/15 de maig – 1r AACC matí 
 
Professora: Lola Fuster  

Matèria: MP02 GESTIÓ DE COMPRES  

Grup: 1r AACC matí  

Feines: ( pàg.173 del llibre) Síntesis de la Recepción de pedidos 

Tipus i data de lliurament: S’ha de fer a mà i enviar al meu mail mfuste28@xtec.cat en fotos o 

escanejat. Fins el 17 de maig Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de 

lliurament. Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que lliureu.  

 

Professora: Lola Fuster 

Matèria: MP05 SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL GRUP A  

Grup: 1r AACC matí  

Feines: mira el video https://www.ocu.org/inversiones/fiscalidad-y-derechos/el-fraude-y-sus-

derechos/dossier/como-reclamar-video-explicativo/c%C3%B3mo-reclamar-a-su-banco  

que es troba a la meitat de la pàgina i anota els passos per reclamar al banc en forma 

d’esquema, indica també els términis (plazos).  TOT A MÀ  

Tipus i data de lliurament: S’ha de fer a mà i enviar al meu mail mfuste28@xtec.cat en fotos o 

escanejat. Fins el 17 de maig Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de 

lliurament. Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que lliureu.  

 
Professor/a: Marian Lledó 

Matèria: M09 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER AL COMERÇ 
Grup: 1r ACCOM matí 
Feines:   
1. Realitzar la pràctica número 9a, 9b i 9c del dossier penjat al Moodle. 
2. Repassar totes les pràctiques realitzades fins a la data, ja que la setmana del  18 al 22 de 
maig us faré un exercici especial al moodle temporalitzat. Us enviaré més informació al llarg de la 
setmana. 
 

Tipus i data de lliurament: Al moodle com fins ara, fins al 17 de maig. 
 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: M03 Gestió d’un petit comerç 
Grup: 1er. ACTCOM matì 
Feines:  Resum pag 150 -152. Exercicis 4 i 5 de la pag 152. Activitats de la 16 a la 21 pag 155 
Tipus i data de lliurament: S’haurà de penjar al moodle a la carpeta preparada  8a setmana 
de covid-19 
 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: M07 Venda tècnica 
Grup: 1er. ACTCOM matì 
Feines:  Comencem amb la la 4a unitat formativa. teniu que contestar els exercicis de la unitat 8 i 

les activitats de ‘’comprueba tu aprendizaje’’ 
Tipus i data de lliurament: S’haurà de penjar al moodle a la carpeta preparada  8a setmana 
de covid-19 
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Professor/a: Conce Arrufat  

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda  
Feines: TEMA 5 3.ACCESORIS DE L’APARADOR: 3.4 La seguretat de l’aparador: TASCA 
19: Fer un resum llibre pàgina 94 llibre(enviaré la tasca per mail 11/05/2020). TREBALL 
AVALUABLE UF2: MUNTATGE D’UN APARADOR(ja enviades pautes dimarts 5/05/2020) 
Tipus i data de lliurament: TASCA 19: Document en word per mail fins 15/05/2020 i 
TREBALL AVALUABLE UF2 per mail fins 22/05/2020. 
 
 
Professor/a: José Escrivà  

Matèria: MP11 Màrqueting en l’activitat 
Grup:1 AACC matí  
Feines:  Continuar amb el projecte de la setmana passada 
Tipus i data de lliurament: Moodle, segona entrega fins 15/05 
 
 
Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP05 Serveis d'Atenció Comercial  
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines: Acabar el resum del tema 7 (treball individual a mà) i la presentació del epígrafe 
assignat (treball grupal en power point). 
Tipus i data de lliurament: Setmana 8 és la última setmana d'entrega, via Moodle o en su 
defecto carpeta Drive compartida per la professora. 
 
 
Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP08 Anglès Tècnic 
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines: Continuació exercicis del dossier (U21 i U22). Setmana 8 és la última setmana 
d'entrega dels exercicis del dossier. Els alumnes que tinguin pendents exercicis anteriors 
hauran d'entregar-los entre la setmana 8 i 9. 
Tipus i data de lliurament: entrega via Moodle o en su defecto carpeta Drive compartida per 
la professora. 


