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Pla de treball  18/22 de maig – 2n AACC tarda 

 
 
Professor/a: Marian Lledó 

Matèria: M06 TÈCNIQUES DE MAGATZEM 

Grup: 2n ACCCOM Tarda 

Feines:    
 

1. Realitzar l’exercici 8, de la pàgina 109 
2. Realitzar la pràctica final del tema ( SOLS els tres primers punts que es plantegen), 

de la pàgina pàgina 110. Doneu-li un bon format, com si anéssiu a entregar un 
treball.. 
 

Tipus i data de lliurament: Enviament per e-mail fins el 24 de maig i recordeu donar-li nom 
al fitxer com ja us vaig establir; “M06_Setmana 9_Nom Cognom alumne/a” i en l’assumpte 
de l’e-mail també indiqueu “Tasques setmana 9”. 
 
 
Professor: Josemi Castelló 

Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç Curs 19/20 
Feines: Les feines d’aquest mòdul fins final de curs estan pautades des de Gener. Les 
disposeu al correu electrònic. Qualsevol dubte contacteu amb mi. Les tasques per aquesta 
setmana son tasques de millores de treballs i recuperacion. No ampliació de feina. 
Tipus i data de lliurament: Email a la data indicada al correu enviat 
 
 
Professor: Josemi Castelló 

Matèria: MP10 Comerç Electrònic Curs 19/20 
Feines: Seguir amb el treball avaluable sobre Pàgina Facebook d’Empresa i el treball 
avaluable de disseny d’un Blog. Molts ja heu començat a fer-los.Tots els detalls d’aquestes 
tasques están detallats al correu electrònic ja fa algunes setmanes. Estic disponible per 
mail. Qualsevol dubte contacteu amb mi. 
Tipus i data de lliurament: Per e-mail, a la data indicada a les instruccions enviades. 
 
 
Professor: Josemi Castelló 

Matèria: MP15 Mòdul Dual Curs 19/20 
Feines: Tasques de seguiment del projecte 4 del mòdul “Projectes de millora de l’Institut”. 
Aquesta tasca està prevista per ser realitzada durant varies setmanes. Qualsevol dubte 
contacteu amb mi. Ja sabeu cóm. 
Tipus i data de lliurament: Per e-mail, a la data indicada a les instruccions enviades. 
 
 
Professor/a: Tonica Simó 

Matèria: Sintesi 
Grup: 2n AACC 

Feines:   entrega i presentació dades, dates i hora de presentació s'enviarà per email 
individualment per alumne. 
Tipus i data de lliurament: 20/05/2020 
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Professor/a: Tonica Simó 

Matèria: Procés de Venda 

Grup: 2n AACC 

Feines:   Activitats enviades per email durant 7a setmana. Si teniu dubtes enviar email a 
asimo26@xtec.cat Si teniu activitats endarrerides envieu-les també abans del 22/05/2020 
Tipus i data de lliurament: 20/05/2020 
 
 
Professor/a: Marisol Abadía  

Matèria: M1- UF3 Promocions al punt de venda  
Grup: 2n ACCOM TARDA  
Feines:   Actividad 8- Lectura y resumen Unidad 12 Libro, Las Relaciones públicas. Pág. 
222 a 232  
1-  Presenta el resumen de la Unidad 12 
2-  Haz un cuadro y detalla cuáles son las distintas técnicas que podemos encontrar en las 
RR. PP. en función de que se trate de público interno o externo. 
Tipus i data de lliurament: A classroom 
 
 
Professor/a: Olivia Sacrest 

Matèria: MP12_FOL 

Grup: ACOOM_2n 

Feines: Dossier Orientació_revisió 
Tipus i data de lliurament: mitjans i finals maig 2020 
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