
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril – 1r AACC matí 
 

Professor/a: José Escrivà 

Matèria: MP11 Marketing en l’activitat 
Grup: 1 aacc matí 19/20 

Feines: Realització de 6 exercicis del tema 7 + continuar amb el projecte 
d'emprenedoria del Jamie ( drive compartit)  
Tipus i data de lliurament: Al moodle teniu tota la informació dels exercicis. Fins el 
24/04 
 
 
Professora: Lola Fuster 
Matèria: MP02 GESTIÓ DE COMPRES 
Grup: 1r AACC matí 
Feines: Fer resum:( pàg.141 a la 144) Completant aquest esquema: TOT A MÀ 

Definició de Xec:  
1.1 Persones que intervenen al xec amb definició de qui es cada persona 
1.2 Plazos para el cobro 
1.3 Requisitos: Fer un xec i tots el requisits 
1.4 Formas de emisión: les 3 formes i explicat 
1.5 Cheques especiales: anomenar-los i explicar-los 
Fer un Xec CREUAT al teu nom i amb una quantitat de 100 a 300 euros  
 

Tipus i data de lliurament: En foto s’ha de fer a mà i enviar al meu mail  
                                         mfuste28@xtec. cat en fotos o escanejat.  
                                          Fins el 24/4 (penalitzarà la gent que copia i es deixa copiar) 
                                          Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de  
                                          lliurament.  
                                          Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que  
                                           escriviu 

 
 
Professor: Marian Lledó 
Matèria: M09 Aplicacions Informàtiques per al comerç 
Curs 19/20 
 
Feines:  

1.   Continuar fent el dossier de pràctiques.. 

2.   Realitzar la pràctica 7A i 7B 

Tipus i data de lliurament; Penjar les tasques al Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Professora: Lola Fuster 
Matèria: MP05 SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL GRUP A 
Grup: 1r AACC matí 
Feines: Fer resum:( pàg.120 a la 121) Completar aquest resum: TOT A MÀ 

Concepte de consumidor:  
1.1 Drets del Consumidor 
 

Tipus i data de lliurament: En foto s’ha de fer a mà i enviar al meu mail  
                                          mfuste28@xtec.cat en fotos o escanejat.  
                                          Fins el 24/4 (penalitzarà la gent que copia i es deixa copiar) 
                                          Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de 
                                           lliurament. 
                                           Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que  
                                           escriviu 

 
 
 
Professora: Conce Arrufat 

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda UF2 

Grup: 1r AACC matí 19/20  

Feines: TEMA 5 2.EINES, MATERIALS I TÈCNIQUES: TASCA 12( video,respondre 

qüestionari) ,TASCA 13 ( video,respondre qüestionari)TEMA 5 3.ACCESORIS DE 

L’APARADOR, TASCA 14 (acabar exercici maniquíns individualment) i TASCA 15 (buscar 

preus i característiques de maniquins) .PENJAT AL MOODLE(les enviaré per mail també) 

Tipus i data de lliurament: ENTREGA PER MAIL FINS 24/04/2020. 

 

Professor/a: Vicky Font 

Matèria: MP3 Gestió d’un petit comerç 

Grup: 1 aacc matí 19/20 

Feines: La setmana del 27 d’abril a l’1 de maig hi haurà un examen de la unitat 7, per la 

qual cosa aquesta setmana servirà per que pregunteu dubtes a traves del mail 

Professor/a: 

Matèria: MP7 Venda Tècnica 

Grup: 1 aacc matí 19/20 

Feines: El dijous dia 23 d’abril farem una prova de la unitat 6. La penjaré al moodle ales 18h 

i tindreu fins a les 24h per penjar-la. No s’acceptarà les que s’entreguin més tard.   

Tipus i data de lliurament: Al moodle tindreu la prova i la carpeta on penjar la prova una 

vegada contestada. Data 23 d’abril. 

 

 

 



 
 
Professor/a: Paloma Torres 

Matèria: M08 Anglès 
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines: U3 (Present continuous), els que no han fet entrega obligatòria de setmana 4 
hauran de presentar també U5 (Present Simple). S’ha de fer a mà i copiar les oracions dels 
exercicis, no sols resultats! amb bona lletra. 
Important: a la capçalera del document s’indicarà el titular del exercici, exemple: U3 
(Present continuous) i cada exercici anirà perfectament enumerat. 
Tipus i data de lliurament: Es farà una foto (ben feta) al document i es pujarà a moodle en la 
setmana corresponent. Teniu fins 26 d’abril 
 
Professor/a: Paloma Torres  
Matèria: M05 Serveis d’atenció comercial 
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines: Inici resum Tema 6 i creació Power Point Eígrafe (Veure instruccions en document 
PLANIFICACIÓN E INSTRUCCIONES de moodle) 
Tipus i data de lliurament: es farà una foto (ben feta) i es pujarà a la setmana corresponent 
en Moodle.  


