
  

CURS: 1r CFS 
ADMINISTRACIÓ I 
EMPRESA 
Tutora: VICENT PUIG. 
 

PROFESSOR/A ACTIVITATS 

LLIURAMENT 

DATA PROCEDIMENT ADREÇA 
ELECTRÒNICA 

ANGLÉS TÈCNIC MAR GARRIGÓS 

1)Contactar amb la professora mitjançant 
correu electrònic. 
2)Contesteu online al “diagnostic test” i 
envieu-me per correu el resultat, amb 
puntuació i número d’errors (podeu fer 
captura de pantalla). 
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.
php?title=general-business-english-diagnost
ic 
 

 
22/9 

 
correu  
electrònic 

 
margarrigos@i
eslesfoies.org 

PAC VICENT PUIG 

http://caminahacialaexcelencia.blogspot.co
m/2019/08/la-actividad-empresarial-la-iniciat
iva.html 
A l’enllaç anterior hi ha un text i videos 
explicatius sobre l'activitat empresarial i la 
iniciativa emprenedora.  
Fes un esquema dels objectius estratègics 
d’una empresa. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GY
kBT8 
En aquest enllaç s’explica què és el model 
CANVAS. Fes un esquema explicatiu i 
explica per a què serveix i si és efectiu i 
raona  alguna idea de negoci que 
t’agradaria tindre (negoci propi)?  
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correu 
electrónic 

 
 
 
 
 
 
vpuig@ieslesfo
ies.org 
 

FOL VICENT PUIG 
1) Fes una redacció sobre l’estat anímic 

dels habitants de Benigànim durant el 
segon confinament explicant els motius 
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d’aquest estat anímic. (200 paraules 
mínim) 

 
2) Imagina’t que per entrar a aquest curs 

has de passar una entrevista i que l’has 
de superar, l’entrevistador et 
diu:”presenta`t i explica’m perquè vols 
entrar a aquest curs o cicle 
administratiu?” 
Fes un escrit amb la teva resposta. mínim 
250 paraules) 
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correu 
electrònic 

 
vpuig@ieslesfo
ies.org 

RECURSOS HUMANS CARMEN 
MARTÍNEZ 

Contactar amb la professora per correu 
electrònic indicant nom i cognoms de 
l’alumne/a.. Fins que la situació es normalitze, 
estarem en contacte a través del correu.  

15/9 correu 
electrònic 

mcarmenmarti
nez@ieslesfoie
s.org 

GESTIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓ 
JURÍDICA I EMPRESARIAL 

CARMEN 
MARTÍNEZ 

Contactar amb la professora per correu 
electrònic indicant nom i cognoms de 
l’alumne/a.. Fins que la situació es normalitze, 
estarem en contacte a través del correu.  

15/9 correu 
electronic 

mcarmenmarti
nez@ieslesfoie
s.org 

ATENCIÓ AL CLIENT ANA BENAVENT 
    

ANGLÉS DOLORES NÁCHER 

Contactar amb la professora per correu 
electrònic indicant nom i cognoms de 
l’alumne/a.. Fins que la situació es normalitze, 
estarem en contacte a través del correu.  

14/09 correu 
electrònic 

doloresnacher
@ieslesfoies.o
rg 

OPI INMA ROCA 
 

Contactar amb la professora per correu 
electrònic indicant nom i cognoms de 
l’alumne/a.. Fins que la situació es normalitze, 
estarem en contacte a través del correu 

  inmaroca@ieslesfoi
es.org 

CAC M. JOSÉ LLOPIS 

Contactar amb mi per correu electrònic 
indicant nom i cognoms de l’alumne/a..  Vos 
enviaré el primer tema i les activitats que heu 
de realitzar. 
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correu 
electronic 

mjllopisalbert
@gmail.com 

 
 


