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Pla de treball  5/8 de maig – 1r AACC matí 
 
 
 
Professora: Lola Fuster  

Matèria: MP02 GESTIÓ DE COMPRES  
Grup: 1r AACC matí 
Feines:( pàg.164 del llibre)  TOT A MÀ  
Fer una carta de RECLAMACIÓ, l'assumpte es incidència de recepció de mercaderia teniu 
l’exemple heu de signar al vostre nom. 
 
Tipus i data de lliurament: S’ha de fer a mà i enviar al meu mail mfuste28@xtec.cat  
en fotos o escanejat. Fins el 10 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.143) Completar aquestes preguntes: TOT A MÀ  
                             Esquema del procediment i tramitació de les queixes i reclamacions 
 
Tipus i data de lliurament: S’ha de fer a mà i enviar al meu mail mfuste28@xtec.cat  
en fotos o escanejat. Fins el 10 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.  
 
 
Professor/a: Marian Lledó 

Matèria: M09 APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER AL COMERÇ 
Feines:  
1. Realitzar la pràctica 9, del dossier facilitat al Moodle. 
Si teniu dubtes, contacteu via  e-mail i us respondré el més aviat possible per e-mail. 
 
Tipus i data de lliurament: Penjar la tasca al Moodle, fins al 10 de maig. 
 
 
 
Professora: Vicky Font 

Matèria: MP03 GESTIÓ D’UN PETIT ESTABLIMENT COMERCIAL 
Grup: 1r AACC matí 
 
Feines: Resum pag. 147-149 i fer les activitats de la 10 a la 15 de la pag.155. Els models 
dels mitjans de pagament que necessiteu estan penjats en un arxiu apart en el moodle. 
 
Tipus i data de lliurament: Fer les activitats en word i penjales al moodle a la carpeta de la 
7a setmana covid-19  
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Professora: Vicky Font 

Matèria: MP07 VENDA TÈCNICA 
Grup: 1r AACC matí 
 
Feines: El dijous 7 de maig farem una prova de la unitat 7 . Igual que l’altre vegada, ho 
penjaré a les 18.00h i tindreu temps de fer-lo i penjar-lo a la carpeta preparada a les 
23.59h del mateix dijous 7 de maig, en el moodle 
 
Tipus i data de lliurament: A les 18.00h del dia 7 de maig s’obrirà un arxiu al moodle amb 
les preguntes de la prova, teniu fins a les 23.59h del mateix dia per penjar les vostres 
respostes. 
 
 
Professor/a: José Escrivà 

Matèria: MP11 Màrqueting en l’activitat 
Feines: Tasca Campanya publicitària. Briefing / Story board / anunci 
Tipus i data de lliurament: Moodle, fins 8 de Maig.  
 
 
Professor/a: Conce Arrufat  

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda 
Feines: TEMA 5 3.ACCESORIS DE L’APARADOR: 3.3 La il·luminació: TASCA 18. TREBALL 

AVALUABLE UF2: MUNTATGE D’UN APARADOR.PENJAT AL MOODLE(les enviaré per mail 
també)  

 
Tipus i data de lliurament: TASCA 18: Document en word per mail fins 8/05/2020 i 
TREBALL AVALUABLE UF2 per mail fins 22/05/2020. 
 
 
 


