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Pla de treball  27/30 abril – 1r AACC tarda 

 
 
Professor/a: Pedro Martín 

Matèria: MP 03 Gestió d’un petit comerç 
Grup: 1r ACCOM 
Feines: Fer un resum de l’IVA, de les pàgines 125 a la 128 del llibre. 
Tipus i data de lliurament: Enviar al correu electrònic  pmarti50@xtec.cat la tasca en 
formato word power, etc i si no és possible,  ho envieu en fotografia 
Data límit,  dilluns 4 de maig a les 12 hores. 
 
Vull recordar-vos que aquestes tasques, son avaluables. 
 

 
 
Professor/a: Marian Lledó Jordà  

Matèria: M02 Gestió de compres 
Grup: 1r ACCOM Tarda 

Feines:  
 
1.    Realitzar l’exercici 6a corresponent a la factura num.2: corresponent a la venda que 
es detalla al Document en Word (a la carpeta compartida del Drive) anomenada 
“Exercicis_FRA setmana 6” 

2.       Realitzar la Factura  corresponent a l’exercici 6b també inclós en el document word 
del Drive, anomenat “Exercicis_FRA setmana 6”.  

3.    Llegir punt 1 de la pàgina 138 

4.    Realitzar l’exercici 1 pàgina 138. 

5.    Llegir punt 3.1 i 3.2 pagina 140-141. 

6.    Vore’s el Powerpoint i el video-tutorial que us he compartit al Drive anomenat; “ Xec “ 

7.    Què vol dir si ens realitzen un xec emès al portador? I Nominatiu? I a la ordre? 
Explica-ho amb les teves paraules. 

8.    Llegir el punt 6 pàgina 149 més el seu cas pràctic el num.9. 

9.    Exercici 13, pàgina 155. (sols  xec “a la orden” i el xec “ al portador”) i  l’apartat 13 b. 

 
Tipus i data de lliurament: Per mail, amb word, excel o fet a má i enviat amb una foto 
també serveix. Fins al 3 de maig a les 00:00h. 
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Professor/a: Antonia Simó  

Matèria: Màrqueting en activitats comercials 
Grup: 1r AACC tarda 

Feines:  
1-En el Moodle i per email us he facilitat unes frases de Marketing que les heu de comentar 
quins significats tenen i la vostra opinió desde el punt de vista del màrqueting en el món del 
comerç. Realitzeu un comentari de text i anàlisi. 
2-Finalitzar si teniu tasques endarrerides i enviar-les per email. 
3-Els representants dels grups formats en Emprenedoria amb Jaimie, heu de tenir contacte 
amb el grup i amb el professor d’anglès Jaimie per estar en contacte amb ell i amb mi a 
través del Drive 
Tipus i data de lliurament: Comentaris de les frases enviar per mail, amb word, excel o fet a 
mà (amb una foto també serveix) Fins el 3 de maig a les 23:58 pm 
 

 
Professor/a: Marisol Abadía  

Matèria: UF2- M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA 
Grup: 1 AACC tarda  
Feines:  
Actividad 6- Ejercicios de la unidad 5, Montaje de un escaparate 
 
Ejercicio 1- Enumera las fases de planificación en el montaje de un escaparate de acuerdo 
con el libro (Unidad 5) 
 
Ejercicio 2- Lee los artículos (enlaces ) y explica en una página como mínimo porque es tan 
importante la iluminación correcta de los escaparates,  los tipos de iluminación que hay y 
para qué se usa cada tipo. 
Material: Libro de texto (Unidad 5) y material complementario a través de los enlaces 
siguientes: 
https://www.blog.lamparas.es/la-importancia-de-la-iluminacion-en-los-escaparates/ 
https://www.krealo.es/blog/como-iluminar-un-escaparate 
 
Tipus i data de lliurament: En classroom detalles sobre la práctica y fecha de entrega  
 

 

 

Professor/ra:Marisol Abadía  

Matèria: UF4- M7 VENDA TÉCNICA 
Grup: 1 AACC tarda 

Feines:  
ACTIVIDAD 7 - La venta de productos industriales en tiempos de Covid-19 
Material para la práctica: 
https://www.reasonwhy.es/actualidad/cambios-retos-coronavirus-industrias-afectadas-
wavemaker 
https://www.conectaindustria.es/industria/001502/los-retos-para-el-comprador-industrial-en-
tiempos-de-coronavirus 
https://www.expansion.com/economia/2020/03/07/5e63d4fc468aeb932c8b4585.html 
Tipus i data de lliurament: En classroom detalles sobre la práctica y fecha de entrega  
 
 

https://www.blog.lamparas.es/la-importancia-de-la-iluminacion-en-los-escaparates/
https://www.krealo.es/blog/como-iluminar-un-escaparate
https://www.reasonwhy.es/actualidad/cambios-retos-coronavirus-industrias-afectadas-wavemaker
https://www.reasonwhy.es/actualidad/cambios-retos-coronavirus-industrias-afectadas-wavemaker
https://www.conectaindustria.es/industria/001502/los-retos-para-el-comprador-industrial-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.conectaindustria.es/industria/001502/los-retos-para-el-comprador-industrial-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.expansion.com/economia/2020/03/07/5e63d4fc468aeb932c8b4585.html
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Professor/a: Paloma Torres  

Matèria: MP08 Anglès Tècnic 
Grup: 1ACTCOM TARDA 

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. 
 
 

 
 

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 dilluns 26. 
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 dilluns 26 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 liurament: Email i data indicada en el mail. 
 

 


