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Pla de treball  5/8 de maig – 1r AACC tarda 

 
 
Professor/a: Marian Lledó Jordà 

Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES 
Feines:  
1. Acabar les tasques de la setmana passada. 
2. Llegir el punt 1 del tema 9. 
3. Vore video tutorial compartit al Drive 
4. Realitzar els exercicis 2 i 3 de la pàgina 175. 
5. Realitzar els exercicis 5, 6, 7 i 12 de la pàgina 175 (són molt fàcils) 
 
Tipus i data de lliurament: Compartiu document per e-mail per a facilitar la correcció, si no 
feu foto i adjunteu-la. Lliurament fins el 10 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 tasques d’aquesta setmana consistiràn en dissenyar 2 full excel i les instruccions detallades 
se us han enviat abans de dimarts 5. 
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 dimarts 5 amb instruccions d'una segona 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: Pedro Martín  

Matèria: 03 Gestió d’un petit comerç 
Feines: Llegir i repasar del tema 7, la part de l’IRPF 
Tipus i data de lliurament: Repasar-ho ja que donaré clase aquesta setmana. Però vull que 
ho mireu abans 
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Professor/a: Marisol Abadía  

Matèria: M1 Dinamització al punt de venda  

 
Feines: Actividad 9- Importancia del maniquí  
Busca información por Internet y explica:  
1- Qué son los maniquíes y porque se utilizan  
2- Cómo se visten los maniquíes, tienen alguna técnica especial ? Explicar  
Usa los enlaces adjuntos  
Tipus i data de lliurament:A classroom 
 
 

 
 
Professor/a: Marisol Abadía  

Matèria: M7  Venda Técnica   
Feines: Actividad 9 - Busca publicidad o un folleto de un producto industrial 
A partir de los ejemplos de tipos de productos industriales del Caso práctico 2 de la pág. 9 
del libro, o otros ejemplos que te parezcan, busca un folleto o publicidad para un producto 
industrial y explica:  
1-Marca, diseño y envase  
2-Argumentos que utiliza la empresa para diferenciar su producto de los competidores  
2- Recomendaciones de seguridad del producto  
 
Tipus i data de lliurament:A classroom 
 

 
 
Professor/a: Tonica Simó  

Matèria: MP11 Màrqueting en activitats comercials 
Feines: Crearem una campanya publicitària d'un producte. Per a això, dividirem aquest 
projecte en 3 fases. Enviar setmanalment les tasques per email a asimo26@xtec.cat 
Tipus i data de lliurament: 
1. Creació d'un Briefing (de l'1 al 8 de Maig) 
2. Disseny d'un Story board (del 8 al 15 de Maig) 
3. Realització d'un anunci publicitari (del 15 al 22 de Maig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


