Pla de treball 23/27 març - 1r AACC tarda
Professor: MARISOL ABADIA PEREZ
Matèria: M7 VENDA TÉCNICA
Curs 19/20
Feines: Presentar Actividades y lectura del llibre de text
Entregues i pautes a Classroom
Tipus i data de lliurament: Especificat a Classroom la semana pasada

Professor: MARISOL ABADIA PEREZ
Matèria: M1 DINAMITZACIÓ AL PUNT DE VENDA
Curs 19/20
Feines:Presentar Actividades y lectura del llibre de text
Entregues i pautes a Classroom
Tipus i data de lliurament: Especificat a Classroom la semana pasada

Professor: Marian Lledó
Matèria: M02 GESTIÓ DE COMPRES
Curs 19/20
Feines:
Tipus i data de lliurament: ,

Professora: Antonia Simó
Matèria: M11 Màrqueting en l’activitat comercial ( UF2)
Curs 19/20
Feines: Finalitzar activitats de la 1a setmana unitat 6 (136-146).Com a novetat realitzar els
exercicis 8, 9, 10,12 pàgina 145 i finalitzar la pràctica final de la pàgina 46.
Tipus i data de lliurament: entregar 27/03/2020, observar les instruccions a través del
moodle i la web del nostre institut, si teniu dubtes per email al correu de la professora.

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. Se’ls enviarà nou material per a continuar
practicant des de casa Excel. El professor està en tot moment disponible per a fer
seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi. Es farà email recordatori a
l’alumnat en el día d'avui.
Nota: La nota de l’examen realitzat l'últim dia de classe, s’enviarà individualitzadament al
email de cada alumne/a.
Professor: Josemi Castelló
Matèria: MP05 Serveis Atenció Comercial
Curs 19/20
Feines: Queda pendent l’examen que estava programat per al darrer divendres 13 de març i
recuperacions de final d’UF, fins noves instruccions. L’entrega del treball demanat la darrera
setmana, serà via email amb data límit, DIMECRES 25 MARÇ. (NOVA DATA LÍMIT) Els
detalls ESTAN ENVIATS a cada alumne/a per email en format PDF. La propera setmana es
donarà més instruccions per iniciar la UF3. El professor està en tot moment disponible per a
fer seguiment, per email o qualsevol mitjà telemàtic que s’acordi.

Professor: Pedro Martín
Matèria: 03 GESTIÓ D’UN PETIT COMERÇ.
Curs 19/20
Feines: Teniu penjat al MOODLE l’exercici 2. Es una mica més compleix, però ho podeu
fer. Si necessiteu qualsevol aclaració, no dubteu en demanar-la. DATA d’entrega, el
divendres 27-03-2020. Recordo que encara hi ha gent que no ha entregat l’exercici 1.

Professora: Paloma Torres
Matèria: MP08 Anglès
Curs: 19/20
Feines: Dossier de treball (Reforç Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit i 4).
Tipus i data de lliurament: Enunciat penjat a Moodle. Entrega en paper, a mà quan tornem.
(CONTINUACIÓ)

