
 

 

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

 

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ  

Matèria: M7 VENDA TÉCNICA  

Curs 19/20 

Feines:  ACTIVIDAD 5- Las objeciones y negociación en el precio final de los inmuebles  

Tipus i data de lliurament: Penjat i especificat a Classroom 

 

 

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ  

Matèria: M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA   

Curs 19/20 

Feines:1- Llibre pàg. 77 y 78 EL BOCETO Y LA MAQUETA  

 2- Lectura-Enllaç: “Las leyes de Gestalt aplicada al escaparatisme” 

Tipus i data de lliurament: Penjat i Especificat a Classroom  

 

 

 

Professor: Marian Lledó 

Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES  

Curs 19/20 

Feines:  

1. Llegir punt 5 pàg. 122 “ la factura” i posar atenció als gastos i els descomptes que 

ens podem trobar quan realitzem una factura. 

2. Què comporta que ens apliquen una despesa en l’import? Què comporta que ens 

apliquen un descompte en l’import final? 

3. Exercici,17 pàgina 135 

4. Vore el figura 7.9. pàg. 123. i la compararem sobre el cas pràctic 4. 

Tipus i data de lliurament; 

 

Profesor: Antonia Simó 

Matèria: M11 Màrqueting en l’activitat comercial ( UF2) 

Curs 19/20 

Feines: Tema 7  

● Llegir i fer resum de les pàg 156,157,158,159 

● Exercici 12 de l pàg 159  

● Llegir pàgina 160 i fer les taules resum del punt 8.1 i 8.2 ( disposició del producte en 

la tenda i en les prestatgeries) 

● Exercici 17 de la pàg 164 

Tipus i data de lliurament:  

Realitzar i enviar tasques a través email asimo26@xtec.cat, o per el moodle. 

Finalitzar les activitats si teniu endarrerides.  

Termini : 17/04/2020 

 

mailto:asimo26@xtec.cat


 
 

 

Professor: Josemi Castelló 

Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç (UF3) 

Curs 19/20 

Feines: Els alumnes ja disposen des de principi de la UF3 una varietat ampla d'exercicis 

d’Excel per a practicar les diferents eines que el full de càlcul ofereix, amb diferents graus 

de dificultat, fins arribar a assolir el nivell exigit.  

Se us envia nou email abans de dilluns 13 per fer el seguiment de les tasques que esteu 

fent. 

El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o qualsevol mitjà 

telemàtic que s’acordi.  

 

Professor: Josemi Castelló 

Matèria: MP05 Serveis Atenció Comercial  

Curs 19/20 

Feines: Se us envia un email abans de dilluns 13 amb instruccions i exercicis per preparar 

la UF3. El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o 

qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi.  

 

 

Professor: Pedro Martín 

Matèria: 03 GESTIÓ D’UN PETIT COMERÇ. 

Curs 19/20 

Feines: Teniu al MOODLE, l’exercici 4 de comptabilitat. És molt similar als anteriors, amb 

petites variacions. Teniu com a data límit per entregar-ho el divendres 17 d’abril de 2020 

 

 

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) 

 

 


