
 
 

Pla de treball  20 / 24 abril – 2n AACC tarda 

 

Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP09 Apps Informàtiques Comerç 
Curs 19/20 
Feines: Les feines d’aquest mòdul fins final de curs estan pautades des de Gener. Les 
disposeu al correu electrònic. Qualsevol dubte contacteu amb mi. Les tasques per aquesta 
setmana son tasques de seguiment i acompliment dels terminis. No ampliació de feina. 
Simplement control i seguiment de les tasques. 
Tipus i data de lliurament: Email a la data indicada al correu enviat 
  

 
 
Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP10 Comerç Electrònic 
Curs 19/20 
Feines: Seguir amb el treball evaluable sobre Pàgina Facebook d’Empresa demanat la 
setmana anterior. Tots els detalls d’aquesta tasca están detallats al correu electrònic. Estic 
disponible per mail. Qualsevol dubte contacteu amb mi. 
Tipus i data de lliurament: Email a la data indicada al correu enviat. 
 

 
 
Professor: Josemi Castelló 
Matèria: MP15 Mòdul Dual 
Curs 19/20 
Feines: Tasques de seguiment del projecte 4 del mòdul. Aquesta tasca éstà prevista per ser 
realitzada durant varies setmanes. Qualsevol dubte contacteu amb mí. 
Tipus i data de lliurament: Email a la data indicada al correu enviat 
 

 
 
Professor/a:Marian Lledó 
Matèria: M026 Tècniques de magatzem 
Curs: 19/20 
Feines:  

 

1.  Llegir punt 1.2 pàgina 95 més el cas pràctic nº 2 i vore el video-tutorial que us he 
compartit en la carpeta compartida que he creat al Drive// “M06_Tècniques de 
magatzem_Tarda” / UD5_EXPLICACIÓ_punt 1.2  

2.   Realitzar exercici nº3 de la pàgina 95. 

3.   Realitzar exercici nº3 de la pàgina 109. 

4.   Lectura punt 2 “Tipus d’estocs” i vore el seu cas pràctic nº3 de la pàgina 97. 

5.   Realitzar l’activitat nº 4. de la pàgina 109. 

Tipus i data de lliurament: 26 Abril, per e-mail. Podeu fer un excel  un word , també a 
mà i enviar la foto 



 
. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Professor/a: Olivia Sacrest  
Matèria: MP12_FOL 
Curs: 19-20 
Feines: UNITAT 5: QUITANCES_PROVA 
Tipus i data de lliurament: 21 d’abril 2020 entrega per mail 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Professor/a: Antonia Simó Fresquet 
Matèria: Sintesi 
Grup: 2n AACC 
Feines: Treballar Sintesi 
Tipus i data de lliurament: Feedback amb professora compartir Drive 30/04/2020  
 

 
Professor/a:Antonia Simó  
Matèria: Procés de Venda  
Grup: 2n AACC 
Feines: Tema 9 nova unitat formativa 
Tipus i data de lliurament: Llegir pàgina 194 i 195 i realitzar un esquema a mà o a ordinador, 
fer foto i enviar per email a la professora 26/04/2020 
 

 
 
 
Professor/a:Marisol Abadía  
Matèria: M1 UF3 PROMOCIONS AL PUNT DE VENDA  
Grup: 2ACCOM tarda  
Feines: 1- Lee y resume los artículos: las 10 promociones más habituales y cómo hacer una 
buena promoción 
2-Plantea 3 posibles promociones que se adapten bien a este producto y que sean 
valoradas por los clientes, para una empresa de bicicletas eléctricas (para ello, primero leer 
enlace adjunto sobre "startups de bicicletas y conectadas"). Justifica bien estas 
promociones.  
 
Tipus i data de lliurament: En Classroom  
 

 
 


