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MECANITZACIÓ - 1r. Curs 2022-2023 

Codi  i nom del mòdul Llibre o material a utilitzar Editorial/ Any d’edició Llengua 

M1 Processos de mecanització Procesos de mecanizado 
Ed.Marcombo 
ISBN: 978-84-267-2054-2 

Castellà 

M4 Fabricació per arrencament de ferritja 
- 1 Dossier exercicis 

- Eines taller (veure full annex) 
Castellà 

M5 Sistemes automatitzats  Cap llibre Cap llibre Castellà 

M6 Interpretació i representació gràfica Interpretación gráfica 
Ed: Enrique Ortea Varela 
ISBN: 978-84-941404-3-3  

Només llibre teoria, sense quadern d’exercicis 

Castellà 

M7 Metrologia i assaigs Metrologia Bàsica 

Editorial: Enrique Ortea Varela 
ISBN: 978-84-615-0909-6 

Només llibre teoria, sense quadern d’exercicis 

Castellà 

M8 Formació i orientació laboral 
Formació i orientació laboral 
(NO DIGITAL) 

Editex, S.A. 
ISBN: 9788413212364 

Català 

M10 Anglès tècnic - 1 Dossier Teòric - pràctic Anglès 

 

Material addicional:     ES VENDRÀ A L’ESCOLA. 

● Mòdul Tutoria i Orientació  

● Dossier apunts M4, M10 

● Material variat: (S’anirà facilitant al llarg del curs, segons necessitats) 

-Làmines de dibuix (segons model.)                                                 - Cargols, passadors,....   
-Fulls de processos (segons model)                                                 - Plaquetes Fresadora i  plaquetes de Torn.   
-Fitxes de correcció de peces del taller (segons model)        -Material addicional del M7 
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EINES per els alumnes de 1er i 2on Curs  
 
1 llima plana Basta - 10", amb mànec.  

1 Llima plana Entrefina - 8" , amb mànec.  

1 Llima mitjacanya   E - 6" , amb mànec. 

1 Llima triangular   E – 6”, amb mànec.  

1 Llima triangular   E - 4", amb mànec. 

1 Llima mànec d'acer Entr. mitjacanya de 150 mm. (llimató) 

1 Pinzell pla per netejar.  

1 Carda per a llimes  

1 Broca diàmetre  4 mm  

1 Broca de centrar diàmetre  3'15 x 8   

1 Escaire llis de 100 x 70 mm amb aleta 

1 Peu de rei de 150 mm Inox. Temprat. 

1 Punxó (granete)  

1 Punta de traçar   

1 Eina de cobalt de 10 x 10 x 150 mm  

1 Eina de cobalt de 3'5 x 19 x 125 mm  

1 Widia d'interiors Nº 4974 de 12 x 12  P-30  WIDIA 

1 Ulleres de protecció 

1 Joc de guants de cuir.  

1 Pot de sabó individual per mecànics.   

Calçat de protecció (No inclòs en el preu del lot) 

 

Les eines es poden comprar en qualsevol ferreteria industrial especialitzada. Tanmateix, 
per facilitar la compra, l’escola ofereix l’oportunitat d’adquirir aquestes eines amb l’empresa 

G.M.G SUMINISTROS INDUSTRIALES (C/Tardor, 14-16 08918 Badalona).      

D’aquesta forma, el preu del lot complet, és de 139.54 €  (IVA, inclòs). Per comprar-ho, es 
pot fer de les següents formes:  

1. Mitjançant transferència bancària. En aquest cas, NOMÉS es compra el lot sencer 
d’eines i aquestes s’enviaran a l’escola per donar-les a l’alumne al setembre.  Dades de la 
transferència: 
 
-Número de compte: ES25 0075 0852 87 0600297257 
-Valor: 139.54 € 
-Beneficiari: G.M.G SUMINISTROS INDUSTRIALES 
-Concepte: EINES SALESIANS BDN – NOM ALUMNE 
 
2. Adreçar-vos personalment a l’adreça, i encarregar i pagar el lot d’eines complet o 
parcial. En aquest cas es recolliran les eines a la botiga, en els terminis pactats amb ells.   
 
 


