
 

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

 

 

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ  

Matèria: M7 VENDA TÉCNICA  

Curs 19/20 

Feines:  .Presentar Actividades y lectura del llibre  de text  

Entregues i pautes a Classroom  

Tipus i data de lliurament: Especificat  a Classroom  

 

 

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ  

Matèria: M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA   

Curs 19/20 

Feines:  Aparador amb capsa de sabates. Amb tutorial Movie Maker 

Entregues i pautes a Classroom   

Tipus i data de lliurament:  Especificat  a Classroom la semana pasada  

 

 

 

 

Professor: Marian Lledó 

Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES  

Curs 19/20 

Feines:  

● Buscar els diferents tipus d’IVA que tenen els productes i fer un quadre senzill 

explicant´ho o un resum ( podeu inclou-re dibuixos o fotos). 

● Pràcticar el càlcul de percentatges dels IVA que haveu trobat ( mirar al correu que us 

enviaré anomenat; “Tasques 3 setmana_ confinament_ 1 ACCOM tarda_ M02”on 

s’inclouran  les operacions a realitzar). 

● Vores’ el cas pràctic nùmero 5 “ Model de factura,  pàgina 124. (enviar-me dubtes) 

● Realitzar la factura de l’exercici 286 del dossier, amb una IVA del 21%.( feu-ho a mà 

i envieu foto). 

 

Tipus i data de lliurament:, 3 d’abril del 2.020... 

 

 

Profesor: Antonia Simó 

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

Curs 19/20 

Feines: finalitzar la pràctica final de la pàgina 146 ( Tema 6)  

Tema 7 ( de la pàgina 147 a la pàgina 155) Resumir el tema i realitzar les activitats 

Tipus i data de lliurament: entregar 03/04/2020, si teniu dubtes per email al correu de la 

professora 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 ha enviat email aquesta 3a setmana amb noves instruccions per practicar excel degut 

al prou millorable resultat de l'últim examen. 

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 ha enviat un email 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 penjat al MOODLE l’exercici 3. Es una mica més compleix, però ho podeu 

fer. Si necessiteu qualsevol aclaració, no dubteu en demanar-la. DATA d’entrega, el 

divendres 03-04-2020.  Recordo que encara hi ha gent que no ha entregat l’exercici 1 i 2. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

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

