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Pla de treball  11/15 de maig – 1r AACC tarda 

 
 
Professor/a: Marian Lledó 

Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES 
Grup: 1r ACCOM Tarda 
Feines:   
 
·         Vore video -tutorial punt 2 pàgina 162. 

1. ·         Realitzar activitat pàg. 163 
2. ·         Vore cas pràctic 4 
3. ·         Llegir punt 2.1 i vore figura 9.6 
4. ·         Inventar una carta de reclamació per manca de productes. 

 

Tipus i data de lliurament: El lliurament serà via mail com fins a la data del 17 de maig 

 

Professor: Josemi Castelló  

Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç (UF3) Curs 19/20  

Feines: Se us envien abans del dilluns 11 de maig per email les 2 últimes tasques. Les 

tasques estàn dissenyades per a poder fer-se en 60-90 minuts cadascuna. La càrrega 

habitual en classes presencials era de 120 minuts a la setmana i teniu 2 setmanes per 

entregar-les. 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 Abadia  

Matèria: M1 Dinamització al punt de venda 
Grup: 1r ACCOM 
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 Classroo 
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Professor/a: Marisol Abadia 

Matèria: Venda Técnica Grup: 1r ACCOM 
Grup: 1r ACCOM 
Feines:  Actividad 10- Lectura y resumen Unidad 8, Telemarketing pág. 195 a 204. 
Tipus i data de lliurament: A Classroom 

 

Professor: Josemi Castelló  

Matèria: MP05 Serveis D'atenció Comercial Curs 19/20  

Feines: Se us envia un email abans de dilluns 11 de maig amb instruccions de les 2 

últimes tasques per avaluar la UF3. El professor està en tot moment disponible per a 

fer seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. Les tasques estàn 

dissenyades per poder-se fer en 60/90 minuts i disposeu de 2 setmanes per entregar-

les. La càrrega habitual setmanal amb classes presencials, és de 180 minuts.  

Tipus i data de lliurament: Email i data indicada en el mail.  

 

 

Professor: Pedro Martín 

Matèria: MP03 Gestió d’un petit comerç 
Grup: 1r ACCOM Tarda 
Feines: Estudiar el punt 3.5 El impuesto de Sociedades, del llibre. Fer l'exercici 13. Penseu, que 

l’exercici 13 es una continuació del cas pràctic 8. Vull que feu la liquidació de l’impost. 
Tipus i data de lliurament: Entregueu l’exercici abans del proper 16 de maig. Durant 
aquesta setmana, faren una clase per explicar detalladament aquest tema 
 
 
 
Professor/a: Tonica Simó 

Matèria: Màrqueting en activitats comercials 
Grup: 1r ACCOM Tarda 
Feines:  Les tasques estan programades en el Pla de treball i per email de la darrera setmana. Si 

teniu dubtes si us plau contacteu amb la professora asimo26@xtec.cat 
Tipus i data de lliurament: Les dates de termini les teniu disponibles en el arxiu que us vaig 
facilitar la setmana passada i per email. 
 

Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP08 Anglès Tècnic 

Grup: 1ACTCOM TARDA 

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. 

 


