
 

Pla de treball 14/17 d’abril – 1r AACC MATÍ 

 

 

Professor: José Escrivà 

Matèria: MP11 Marketing en l'activitat  

Curs 19/20 

Feines: Exercicis tema 7. Tasca penjada al moodle 

Tipus i data de lliurament. Moodle: 17/04/2020 

 

 

Professora:  Lola Fuster 

Matèria: MP 02 GESTIÓ DE COMPRES 

Curs 19/20 

Feines UF 2: Exercici 4, 5, i 11 de la pàgina 155 del llibre GESTIÓ DE COMPRES 

Tipus i data de lliurament: divendres 17 d’abril 

 

 

Professora:  Lola Fuster 

Matèria: MP 05 SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL GRUP A 

Curs 19/20 

Feines UF 3: exercici 5 pàgina 126 i el 7 pàgina 130 

Tipus i data de lliurament: divendres 17 d’abril 

 

 

Professor:  Marian Lledó  

Matèria: MP09: Aplicacions Informàtiques per al comerç. 

Curs 19/20 

Feines:  

Tipus i data de lliurament:  

 

 

Professor: Vicky Font  

Matèria: M7 VENDA TÉCNICA  

Curs 19/20 

Feines:Primer de tot vull recordar i informar que quan tornem farem un examen de la unitat 

6 i un altre de la unitat 7., per poder acabar l’U.F 2. Per aquesta setmana fareu un resum del 

tema 7 i les activitats que surten al llibre. Penseu que encara que no siguin obligatòries 

haureu de fer l’examen i és necessari seguir les indicacions. Recordo que les activitats 

grupals i individuals de la unitat 6 SÍ que són avaluables. 

Tipus i data de lliurament: Ho penjereu tot al moodle,he obert un fitxer perquè ho pengem.  

La data de presentació 17 d’abril. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Professor: Vicky Font  

Matèria: M3 Gestió d’un petit comerç 

Curs 19/20 

Feines: :Primer de tot vull recordar i informar que quan tornem farem un examen de la unitat 

7 i un altre de la unitat 8., per poder acabar l’U.F 3. Per aquesta setmana farem un resum de 

les pag 144-146 del  tema  i les activitats: exer.1 pag 145; exercicis 2 i 3 pag 146 ; exercicis 

del 1 al 9 de la pag. 155. del  llibre. Penseu que encara que no siguin obligatòries haureu de 

fer l’examen i és necessari seguir les indicacions.  

Tipus i data de lliurament:  Ho penjereu tot al moodle, he obert un arxiu per penjar-ho. La 

data de presentació 17 d’abril. 

 

 

Professora: Paloma Torres  

Matèria: MP05 Serveis d’Atenció Comercial (Grup B)  

Curs: 19/20  

Feines: Resum a mà del Tema 5, preparació del powerpoint del punt adjudicat del tema en 

parelles.  

Tipus i data de lliurament: el resum s’entrega en mà fet en paper una vegada tornem a 

classe. Pero es pot lliurar amb fotos per Moodle. Entrega Resumen Tema 5 i entrega del 

PPT (Semana 13 a 17 d’abril) 

   

 

Professora: Paloma Torres  

Matèria: MP08 Anglès  

Curs: 19/20  

Feines: Dossier de treball (Reforç Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit i 4).  

Tipus i data de lliurament: Enunciat penjat a Moodle. Entrega setmanal penjant foto en 

moodle i entrega definitiva en paper, a mà quan tornem. (CONTINUACIÓ 13 a 17 d’abril) 

 

 

Professora: Conce Arrufat 

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda UF2 

Curs: 19/20 

Feines: FINALITZAR TASCA 10 ENVIADA 31/03 TASCA 11 LLEIS GESTALT( power point, 

video,respondre qüestionari) .EXERCICI 6 PROJECTE APARADOR (INDIVIDUAL NO PER 

PARELLES ) .PENJAT AL MOODLE(les enviaré per mail també) 

Tipus i data de lliurament: ENTREGA PER MAIL FINS 17/04/2020. 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/iesffg/moodle/mod/assign/view.php?id=95181
https://agora.xtec.cat/iesffg/moodle/mod/assign/view.php?id=95181

