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Pla de treball  18/22 de maig – 1r AACC matí 
 
 
Professora: Lola Fuster  

Matèria: MP02 GESTIÓ DE COMPRES  
Grup: 1r AACC matí  
Feines: ( pàg.185 del llibre) Síntesis de la Gestión de Surtidos. TOT A MÀ 
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 24 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: fes un resum d’aquest video de la Mediació davant d’un conflicte de consum 
http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/atencio-al-consumidor/resolucio-de-conflictes-de-
consum/la-mediacio/ TOT A MÀ  
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 24 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 

Grup: 1r ACCOM Matí 
Feines: 
1. Entrega de les pràctiques pendents, però NOTIFICACIÓ PER E-MAIL A LA 
PROFESSORA de que haveu inclós les tasques pendents i especificar quines son les que 
haveu pujat al moodle. 
2. Aquesta setmana haureu de realitzar una prova on-line de la part d’Excel mitjançant 
la plataforma que estem utilitzant fins ara “Moodle”. 
 
Tipus i data de lliurament: Realització mitjançant el Moodle. Estarà obert des del dia 19 a 
les 9:00h, fins al 21 de maig a les 23;55h. 
 
 
Professor/a: Paloma Torres 

Matèria:  M08 ANGLÈS 

Grup: 1ACTCOM tarda 

Feines: Finalització del dossier amb les correccions i entregues pendents. ÚLTIMA 
SETMANA DE CURS!!!!!!  
Tipus i data de lliurament: els alumnes rebran directrius personalitzades per email. 
 
 
Professor/a: Conce Arrufat 

Matèria: MP01 Dinamització al punt de venda 
Feines:TREBALL AVALUABLE UF2: MUNTATGE D’UN APARADOR(ja enviades pautes 
dimarts 5/05/2020) 
Tipus i data de lliurament: TREBALL AVALUABLE UF2 per mail fins 22/05/2020. 
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Professor/a: Paloma Torres 

Matèria: M05 Serveis d’Atenció Comercial  
Grup: 1ACTCOM matí (grup B) 
Feines: Finalització i entrega de resums pendents i presentacions power point de temes 
anteriors (Tema 5, 6 i 7) + Nova i última tasca del curs: resolució i entrega d’un exercici de 
reclamació. Enunciat penjat a Moodle. El formulari s’haurà de dissenyar en Word amb 
graelles i convertir en PDF per a l’entrega. 
Tipus i data de lliurament: S’entregarà tot fins el DIVENDRES 22 DE MAIG per Moodle o 
carpeta de Drive compartida. Si algun alumne té inconvenient d’entregar tot a temps haurà 
d’informar-me per correu (ptorre20@xtec.cat). 
 
 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: M03 Gestió d’un petit comerç 

Grup: 1er. ACTCOM matí 
Feines:  El dijous 21 de maig farem una prova de la unitat 8.  
Tipus i data de lliurament: La prova la penjaré al moodle a les 18.00h del dia 21 de maig i 
teniu temps de fer la prova i penjar-la fins a les 23.59h del mateix dia. 
 
 
Professor/a: Vicky Font 

Matèria: M07 Venda Tècnica 

Grup: 1er ACTCOM 

Feines:  Prova unitat 8 el dimarts 19 de maig  
Tipus i data de lliurament: La prova estarà penjada al moodle e les 18.00h del 19 de maig i 
teniu temps de conterstar i penjar-la fins a les 23.59h. 
 
 
Professor/a: José Escrivà 

Matèria: Màrqueting en l’activitat 
Grup: 1 aacc matí 
Feines: Continuar amb el projecte, última entrega.  
Tipus i data de lliurament: al moodle està tot explicat. Fins 22/05  
 

 
 


