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Pla de treball  27/30 abril – 1r AACC matí 
 
 
Professor/a: Marian Lledó Jordà 

Matèria: M09 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER AL COMERÇ 
Grup: 1R ACCOM matí. 
 
Feines:  
1. Continuem amb les pràctiques del dossier. Ara haureu d’entregar ja la número 8. 
 
Tipus i data de lliurament; 3 Abril pel Moodle. 
 

 
 
Professora: Lola Fuster 

Matèria: MP02 GESTIÓ DE COMPRES 
Grup: 1r AACC matí  

Feines:( pàg.145 del llibre) Completant aquest esquema: TOT A MÀ  
                          Definició de pagaré:  
                          1.1 El pagaré sense venciment o a la vista es comporta com….. 
                          1.2 Requisits formals del pagaré: fer un pagaré amb tots els requisits 
                          1.3 Formas de emisión del pagaré 
                          1.4 El pagaré permet avançar la seva liquidez a través del……. 
 
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 3/5, 3 de maig  
                                   Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de lliurament.  
                                   Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que lliureu.  
 

 
 
 
Professora: Lola Fuster  

Matèria: MP05 SERVEIS D’ATENCIÓ COMERCIAL GRUP A  
Grup: 1r AACC matí 
Feines: ( pàg.140) Completar aquestes preguntes: TOT A MÀ  
            1.1 Una de les funcions del Departament d’Atenció al client es…… 
            1.2 L’empresa té l’oportunitat per….. 
            1.3 Defineix què és una: SUGERENCIA, QUEIXA i RECLAMACIÓ 
 
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 3/5, 3 de maig  
                                   Serà tot valorat individualment, cal complir les dades de lliurament.  
                                   Poseu el vostre nom i cognoms dalt de cada cara del full que lliureu.  
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Professor/a: José Escrivà 

Matèria: MP11 Màrqueting en l’activitat 
Grup: 1R ACCOM matí. 
 
Feines: . Cal fer una reflexió sobre 5 frases de màrqueting (les teniu al moodle)i connectar-ho 

amb el que hem vist a classe durant aquest curs.  
 
Tipus i data de lliurament; 1 de Maig pel Moodle. 
 

 
 
Professor/a: Conce Arrufat 

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda 
Grup:  1r ACCOM matí. 
Feines:TEMA 5 3.ACCESORIS DE L’APARADOR: 3.2 ELS EXPOSITORS: TASCA 16 i TASCA 17 

.PENJAT AL MOODLE(les enviaré per mail també) 

 
Tipus i data de lliurament: ENTREGA PER MAIL FINS 30/04/2020.  

 
 

 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: MP07 Venda Tècnica 
Grup: 1er. ACTCOM matí 
 
Feines: Fer les activitats del final de la unitat 7 ‘’Comprueba tu aprendizaje’’ 
 
Tipus i data de lliurament: Document en word i penjat al moodle a la carpeta de ‘’setmana 6 
de covid-19’’ .La data de entrega és el 30 d’abril de 2020. 
 

 

 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: MP03 Gestió d’un petit comerç 
Grup: 1er. ACTCOM matí 
 
Feines: El dijous 30 farem una prova de la unitat 7 del llibre. Si teniu algun problema no 
dubteu en enviarme un mail amb els dubtes  
 
Tipus i data de lliurament: A les 18h del dia 30 es penja una prova de la unitat 7 del llibre. 
Teniu temps per fer-ho fins a les 23.59 hores del mateis 30 d’abril. 
 

 
Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP05 Serveis d’Atenció Comercial 
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines: Continuació del Resum del Tema 6 i el Power Point del epígraf corresponent 
(veure instruccions de grup en Moodle). 
Tipus i data de lliurament: Entrega per Moodle en la pestanya corresponent. El resum es fa 
a mà i es puja foto, i el Power Point en grup es fa amb Drive i es puja en format PPT o 
PDF. 
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Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP08 Anglès Tècnic 
Grup: 1ACTCOM MATÍ 
Feines:  Setmana 6 (U4 i U10). Veure enunciats d’exercicis en la pestanya corresponent. 
Tipus i data de lliurament: Entrega per Moodle (exercicis fets a mà i es puja la foto). 
Entrega del 27 d’abril al 3 de maig. 

 

 


