
 

 

 

Pla de treball 31/03-05/04 –  1r COI 
 

Professora: Nuria Espín 

Matèria: MP01 Gestió Administrativa del Comerç Internacional 

Curs: 19/20, 1r 

Feines: Continuar amb les feines de la setmana passada 

Tipus i data de lliurament:  

 

Professora: Anna Sorribes 

Matèria: MP02 Finançament Internacional 

Curs: 2019/20 

Feines: Activitats de consolidació del primer bloc de la UF3 

Tipus i data de lliurament: Està indicat al moodle 

 

 

 

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ 

Matèria: M5 TRANSPORT INTERNACIONAL DE MERCADERIES  

Curs: 19/20  

Feines: Lectura llibre de Text  

Tipus i data de lliurament: Penjat a Classroom 

 

  

Professora: Anna Sorribes 

Matèria: MP11 Anglès 

Curs: 19/20 

Feines: Es faran classes de conversa en petits grups i una tasca que es penjarà al moodle 

Tipus i data de lliurament: Està indicat al moodle  

 

Professor: Artur Andreu 

Matèria: MP06 Logística d’Emmagatzematge 

Curs: 19/20 

Feines:Activitats de reforç de la UF 

Tipus i data de lliurament:Moodle 

 

Professora: Alba Treig 

Matèria: Francès de Comerç Internacional 

Curs: 1r curs de CFGS 

Indicacions: Si us plau, accepteu la invitació de Google Classroom; entreu i trobareu tota la 

informació que necessiteu. Teniu una tasca per entregar pel dijous 2 d’abril. Moltes gràcies! 

 

 

 



 
 

Professor: Pedro Martín 

Matèria: 04 GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L’EMPRESA. 

Curs 19/20 

Feines:.Teniu penjat al MOODLE, l’exercici 3, i últim del cicle comptable. s’ha afegit la 

distribució de resultats. Si hi ha dubtes, penjaré del MOODLE un power amb les diferents 

opcions de distribució de resultats. Encara que ja s’havia donat en clase. Qualsevol dubte 

m’ho comenteu pels canals habituals. 

 

Professor: Pedro Martin 

Matèria: 09 NEGOCIACIÓ INTERNACIONAL. 

Curs 19/20 

Feines: Continuar amb les presentacions de la UF-3. Després de setmana Santa, durant la 

setmana del 14, al 17, m’heu d’enviar els treballs fets fins el moment. 

 

 

 

 

ALTRES TASQUES:  

 

· A més a més, tenim una iniciativa molt especial que ens han fet arribar des de l'Hospital 

Moisès Broggi. 

 

CARTES AMB COR  

 

L'Hospital Moisès Broggi ens sol·licita la recollida de cartes de força i ànim per a les 

persones que estan ingressades i soles i també per al personal sanitari que està fent un 

esforç enorme per a combatre els efectes del virus. Per tant, us demanem que hi 

col·laboreu. L'alumnat podrà expressar a través de cartes o dibuixos els seus desitjos 

envers les persones ingressades i el seu agraïment a tot el personal sanitari. 

 

L'alumnat d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius participarà d'aquest projecte, per tal que tot 

el centre s'impliqui en aquesta activitat tan bonica i enriquidora. Per tant, tot l'alumnat del 

centre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius esteu convocats a participar en aquesta activitat. 

 

Aquestes cartes cal que les envieu per email als coordinadors/es de nivell i indiqueu 

l'assumpte: CARTES AMB COR. L'alumnat podrà enviar la seva tasca al seu 

coordinador/a de nivell abans de dimecres 1 d'abril. 

 

Coordinador Cicles: José Escrivà: jescriv7@xtec.cat 
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CONCURS DE SANT JORDI ARA PARTICIPA EN ELS PREMIS DE SANT JORDI DES 

DE CASA!!!  

 

Si vols lliurar-nos el teu conte, poema o dibuix, ARA ho pots fer online. Trobaràs les bases 

del concurs al web de l’institut. Envia la teva proposta al teu TUTOR/A i participa des de 

casa!!!  

 


