
 

 

Pla de treball 31/03-05/04 – 2n GESVE 

 

Professor: Juanjo Molina  

Matèria: MP14 Projecte.  

Curs: 19/20 

Feines: 

- Alumnes DUAL empresa: Continuar amb l’objectiu 4. Àrees de millora 

- Alumnes 99h - Continuar amb el pla de màrqueting 

Tipus i data de lliurament: Per moodle i drive  

 

Professor: Juanjo Molina  

Matèria: MP16 DUAL  

Curs: 19/20 

Feines: Presentar el prototio de MetrópolisFPlab 

Tipus i data de lliurament: Moodle 

 

Professora: Olivia Sacrest 

Matèria: MP13_ FOL  

Curs: 19/20 

Feines: DRIVE_UNITAT COMPARTIDA: GESVE_2N_FOL_CURS 19-20 

- CARPETA U.5: MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE 

TREBALL 

- ERTO-COVID-19 

 

Tipus i data de lliurament: 3/4/2020 

 

Professor: Artur Andreu 

Matèria: MP06  Logística d’emmagatzematge 

Curs: 19/20 

Feines: Matèria de mòdul 

Tipus i data de lliurament: Moodle 

 

 

Professor: Artur Andreu 

Matèria:MP11  Marquèting digital 

Curs: 19/20 

Feines: Es continuarà amb la realització del Pla de Màrqueting Digital 

Tipus i data de lliurament:Moodle 

 

Professora: Antonia Simó 

Matèria:MP08 Polítiques de màrqueting 

Uf 4 Pla de Màrqueting 

Curs: 19/20 

Feines: enviar presentació del projecte pla de màrqueting: 1a part  

Tipus i data de lliurament: 03/04/2020 



 
 

Professor : Artur Andreu 

Matèria: MP04 Investigació Comercial 

Curs : 19/20 

Feines: Temari del mòdul 

Tipus i data de lliurament:.Moodle 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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!!!  

 

mailto:jescriv7@xtec.cat

