
 

Pla de treball 31/03-05/04 – 1r AACC MATÍ 
 

Professor: José Escrivà 

Matèria: MP11 Marketing en l'activitat  

Curs 19/20 

Feines: Qüestionari tema 7 

Tipus i data de lliurament. Moodle 

 

Professora:  Lola Fuster 

Matèria: MP 02 GESTIÓ DE COMPRES 

Curs 19/20 

Feines UF 2: Els he enviat un dossier i després de cada explicació tenen exercicis a fer que 

si imprimeixen tenen lloc, ho han de fer a mà 

Tipus i data de lliurament: 3 d’abril i enviar fotos d’exercicis 

 

Professora:  Lola Fuster 

Matèria: MP 05 SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL GRUP A 

Curs 19/20 

Feines UF 3: Exercici 2 pàg. 124 i l’exercici 2 de la 132 del llibre 

Tipus i data de lliurament: 3 d’abril via mail word o pdf o en fotos si ho feu per escrit 

 

 

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:Moodle. Activita individual i grupal. Si feu la grupal amb altres persones, sobretot 

indiqueu quines. Aquestes activitas s’hauran de fer i serán avaluables, per la qual cosa 

podem anar avançant feina 

Tipus i data de lliurament: 11 de març - moodle 

 

 

Professor: Vicky Font  

Matèria: M3 Gestió d’un petit comerç 

Curs 19/20 

Feines: Activitas de moodle. He obert un arxiu pq penjeu les activitas de les setmanes 

anterior al moodle 

Tipus i data de lliurament: moodle, 3 de març 

 

 

 

 



 
 

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 (Semana 30 

marzo a 3 de 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) 

 

 

Professora: Conce Arrufat 

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda UF2 

Curs: 19/20 

Feines:TASQUES DE LA 6 A LA 10. PENJADES AL MOODLE(les enviaré per mail també) 

Tipus i data de lliurament: ENTREGA PER MAIL FINS 03/04/2020 DE LA TASCA 6 FINS  A 

LA 9. LAS TASCA 10 ES POT ANAR PREPARANT PER ENTREGAR MÉS TARD. 

 

 

ALTRES TASQUES:  

 

· A més a més, tenim una iniciativa molt especial que ens han fet arribar des de l'Hospital 

Moisès Broggi. 

 

CARTES AMB COR  

 

L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les 

persones que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un 

esforç enorme per a combatre els efectes del virus. Per tant, us demanem que hi 

col·laboreu. L'alumnat podrà expressar a través de cartes o dibuixos els seus desitjos 

envers les persones ingressades i el seu agraïment a tot el personal sanitari. 

 

L'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participarà d'aquest projecte, per tal que tot 

el centre s'impliqui en aquesta activitat tan bonica i enriquidora. Per tant, tot l'alumnat del 

centre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius esteu convocats a participar en aquesta activitat. 

 

 

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


 
 

Aquestes cartes cal que les envieu per email als coordinadors/es de nivell i indiqueu 

l'assumpte: CARTES AMB COR. L'alumnat podrà enviar la seva tasca al seu 

coordinador/a de nivell abans de dimecres 1 d'abril. 

 

Coordinador Cicles: José Escrivà: jescriv7@xtec.cat 

 

 

 

CONCURS DE SANT JORDI ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES 

DE CASA!!!  

 

Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases 

del concurs al web de l’institut. Envia la teva proposta al teu TUTOR/A i participa des de 

casa!!!  

mailto:jescriv7@xtec.cat

