
 
 

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

 

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. 
La tasca d’aquesta setmana consistirà en dissenyar un altre full excel i les 
instruccions detallades se us han enviat abans de diumenge 19. 
La tasca està dissenyada per a poder fer-se en 60-90 minuts. La càrrega habitual en 
classes presencials era de 120 minuts a la setmana. 
El professor està en tot moment disponible per a fer seguiment, per email o 
qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. 
Tipus i data de lliurament: Email i data indicada en el email 
  

 
 
Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP05 Serveis Atenció Comercial 
Curs 19/20 
Feines: Se us envia un email abans de diumenge 19 amb instruccions d'una tasca 
avaluable per preparar i avaluar la UF3. El professor està en tot moment disponible 
per a fer seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. 
La tasca està dissenyada per poder-se fer en 60/90 minuts. La càrrega habitual 
setmanal amb classes presencials, és de 180 minuts. 
Tipus i data de lliurament: Email i data indicada en el email 
 

 
 
Professor/a:Marian Lledó 
Matèria: M02 Gestió de Compres 
Curs: 19/20 

Feines:  
1.   Vore el video_tutorial que teniu compratit al Drive  “M02 gestió de compres” sobre 
tipus de descomptes. Enviar dubtes al respecte. 

2.   Vistos els tipus de descomptes que ens podem trobar a una factura, aneu a posar un 
eixemple de cada un d’ells ( amb el seu càlcul) 

3.   Realitzar l’exercici 6 de la pàgina 125 ( què vos remetrà a l’albarà de la pàgina 121. 

4.   Realitzar l’exercici 18 de la pàgina 135. 

 
Tipus i data de lliurament: 26 Abril per e-mail. 
 
_________________________________________________________________________ 
 



 
 
Professor/a: Pedro Martín 

Matèria: MP 03 Gestió d’un petit comerç 
Grup: 1r ACCOM 

Feines: Fer un resum de les pàgines 120 a 124 del llibre i fer els CASO PRÁCTICO 3 de la 
pàgina 123, i i l’activitat de la pàgina 124, que es ràpida i facil. 
Tipus i data de lliurament: Envieu al correo pmarti50@xtec.cat en word el resum, i si no és 
possible en word, ho envieu en fotografia 
 
Data límit, el divendres 24 d’abril a les 12 hores  
 
Vull recordar-vos que aquestes tasques, son evaluables. 

 
 
Professor/a:Antonia Simó Fresquet 
Matèria: MP11 Màrqueting en activitats comercials 
Grup: 1r ACCOM tarda 

Feines:  
Finalitzar les tasques pendents de la darrera setmana del tema 7 + com a novetat 
complimentar el qüestionari del final del tema 7+ el projecte amb Jaimmie d’Emprenedoria ( 
recordeu teniu un representant de grup, en el Drive teniu informació compartida, heu d’estar 
en contacte amb el professor d’emprenedoria i amb el representant del grup, aquest  és el 
que envia les presentacions treballades amb el grup) 
Tipus i data de lliurament:  
Tasques endarrerides del tema 7 23/04/2020 
Enviar qüestionari Tema 7  per email 30/04/2020  
 
 
Professor/a: Marisol Abadia  
Matèria: MI DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA 
Grup: 1r ACCOM tarda 

Feines: Lee y resume Unidad 5, El montaje del escaparate pág. 83 a 95 libro Mcgraw 
Tipus i data de lliurament: En Classroom 
 
Professor/a: Marisol Abadia  
Matèria: M7 VENDA TECNICA  
Grup: 1r ACCOM tarda 

Feines: Actividad 6 - Lee y resume la Unidad 1 Libro Venta técnica, pág. 7 a 31, presentado 
en un "word".  Los siguientes apartados no hay que resumirlos: 1.5 y 1.6 Fuentes de 
información y recogida de información, 2.3 ciclo de vida del producto, 4. producto industrial y 
atributos y 5 factores que facilitan la actividad comercial. Analiza los enlaces. 
Tipus i data de lliurament: En Classroom 
 
Professor/a: Paloma Torres 
Matèria: M08 Anglès 
Grup: 1ACTCOM TARDA 

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 26 d’abril 

mailto:pmarti50@xtec.cat

