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INFORMACIÓ I MATERIAL NECESARI PER A LA  

REALITZACIÓ DEL CURS 

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR D’AUTOMOCIÓ 

 1R CURS 20/21 
 

Des del Departament de Vehicles de l’Institut La Guineueta  us informem de la relació de material 

que haureu de comprar i/o portar per a un correcte seguiment del curs.  

 

NOTA INFORMATIVA  

QUOTA DE MATERIAL DE CICLE FORMATIU MANTENIMENT DE VEHICLES  

 

L’alumnat que es matriculi en els cicles formatius de la família de Manteniment de vehicles ha 

d’abonar una quota en concepte de QUOTA DE MATERIAL per tal de poder desenvolupar totes 

les activitats didàctiques previstes en el currículum i imprescindibles per seguir l’avaluació 

contínua del cicle. 

 

Aquesta quota de material, degut a la situació actual de restriccions per COVID-19, es realitzarà 

el pagament durant el mes de setembre juntament amb la matrícula. 

 

Sense aquest material específic no es podrà realitzar les pràctiques i no es podrà superar la 

Unitat formativa o Mòdul.  

 

Els conceptes relacionats amb el pagament efectuat seran els que cada cicle formatiu 

especifiqui i cregui oportú pel correcte desenvolupament de l’activitat docent, en general són els 

següents: 

 

- Material fungible d’aula / laboratoris / tallers i programari específic. 

- Manteniment d’aparells/ eines, maquinària, canons, ordinadors, etc. 

- Subvenció de sortides escolars, assistència a Jornades i tallers específics 

d’actualització; i conferències i xerrades.  

 

Per l’alumnat matriculat a primer curs de tot els cicles de la família de vehicles, la quota 

inclou la roba de treball específica per a realitzar les pràctiques a taller: 

 

- Pantalons de treball 

- Dues samarretes amb el logo identificatiu 

- Jaqueta polar amb logo identificatiu 
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A continuació us facilitem on us podeu adreçar per a la l’adquisició dels elements que es 

necessiten per al seguiment del curs; com es llibres de text i els Equips de Protecció Individual 

(EPI), i on, en algunes ocasions, realitzen descomptes per ser alumnat de l’Institut La Guineueta. 

 

Llibres de text 

 
1r curs CFGS Automoció 

Nom del mòdul Títol del llibre Editorial ISBN 

Elements amovibles i fixos no 

estructurals. 

Elementos amovibles y fijos no 

estructurales 
Paraninfo 978-84-2833-843-1 

Sistemes de transmissió de forces 

i trens de rodatge. 

Sistemas de transmisión de 

fuerzas y trenes de rodaje 
Paraninfo 978-84-2833-926-1 

Gestió i logística del manteniment 

de vehicles. Logística i comunicación en un 

taller de vehículos 
Paraninfo 978-84-2833-522-5 

Tècniques de comunicació i de 

relacions. 

    
Sistemes elèctrics, de seguretat i 

de confortabilitat. 

Programa informàtic (inclòs a la 

quota de material pagada al 

centre amb la matricula, part 

subvencionada pel centre) 

Electude 
 

Motors tèrmics i els seus sistemes 

auxiliars.  

 

 

Es poden comprar a: Llibreria ALFIL Carrer de Lorena, 93 08042 Barcelona 

   O qualsevol altre llibreria i/o botigues online 

 

POSSIBILITAT D’ADQUIRIR ELS LLIBRES EN FORMAT DIGITAL: 

Els llibres es poden adquirir en format digital directament a les webs de les Editorials, Kindle, 

Google Books o altres plataformes. En aquest format el llibre és més econòmic que en format 

físic de paper, i es vol implementar únicament aquest format en els propers cursos. 

 

S’ha de garantir que l’alumne disposa de suport digital (telèfon, tauleta o portàtil) DISPONIBLE 

per a portar-lo a l’aula i fer seguiment del Mòdul amb aquests suports correctament. 

 

ELECTUDE (programa informàtic):  

El programa s’adquireix amb una part de la quota de material que s’ha de pagar amb la 

matricula al centre al setembre; i una altra part estarà subvencionada directament pel centre.  

Totes les gestions les realitzarà el professorat del Departament de Vehicles i es facilitarà la 

llicència individual per a l’alumnat un cop començat el curs durant el setembre i/o octubre (en 

funció del número d’alumnes). 
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EPI (Equipament de Protecció Individual) i material pràctiques: 
 

Cal que en les activitats pràctiques previstes al taller, l’alumnat porti l’uniforme de treball del 

departament de Vehicles subministrat durant el 1r curs. En cas de necessitat, es podrà comprar 

elements extra al departament fent la petició adient. 

 

Apart, també caldrà que l’alumne disposi dels següents elements de protecció individual. 

 

EQUIP PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
DESCRIPCIÓN MATERIAL QUE ES PODRÀ 

COMPRAR DIRECTAMENT AL DEPARTAMENT 
REF. 

Sabates de seguretat protecció 

mínima S3 
ZAPATOS SEGUR. MENDI CRUCERO S1P 10273807 

Ulleres de seguretat transparents GAFA SEG HONEYWELL SVP200 AF TRANSP 11194413 

Guants precisió protecció mecànica PAR GUANTE ATG MAXIFLEX 42-874 9 9430643 

Guants protecció de pell PAR GUANTES JOMIBA GTF332 RG BCO 9 10304576 

Guants nitril d’un sol ús (caixa 100) CJ100 GUANTE RUBBEREX NITR S/POLV NGO 9L 6675581 

Proteccions auditives A definir – orelleres  - 

MATERIAL PRÀCTIQUES 

Multímetre digital 

 

L’equipament de protecció individual i el material de pràctiques ÉS NECESSARI per al correcte 

seguiment del curs i les activitats proposades pel professorat. En cas de no disposar i/o no 

portar-lo durant el curs, no es podrà dur a terme les activitats de taller i l’alumne no podrà ser 

avaluat pel professorat. 

 

Es podrà realitzar la comanda a preu directe de distribuïdor a l’engròs al Departament de 

Vehicles a partir del dia 07/09/2020. 

 

Horari:  

 

De dilluns a divendres de 12-13:30h (fins el 14/09/2020)  

 

Demanar per David Ustrell o Cristina Vila 

 

Pagament únicament amb targeta (altres casos a convenir si fos necessari) 

 

A partir del 14/09 demanar cita prèvia a: vehicles@ilg.cat 
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Compte correu electrònic: 
 

MOLT IMPORTANT!! 

Tot l’alumnat haurà de disposar de compte de correu electrònic en actiu amb plataforma 

Gmail per tal de seguir el curs correctament. 
 

Guixetes 

 

L’alumnat que vulgui pot disposar de guixeta (armariet) a les instal·lacions dels tallers del 

departament de vehicles.  

 

El preu és el següent: 

- Lloguer: 15€ 

- Fiança:  15€ 

TOTAL: 30€ 

 

Les guixetes són d’ús individual. Si es vol fer ús amb un company s’entregaran dues claus i 

s’incrementa la fiança +5€. 

 

Per poder formalitzar el contracte de lloguer es podrà realitzar igualment al Departament de 

Vehicles a partir del dia 07/09/2020. 

 

Horari:  

 

De dilluns a divendres de 12-13:30h (fins el 14/09/2020)  

 

Demanar per David Ustrell o Cristina Vila 

 

Pagament únicament amb targeta (altres casos a convenir si fos necessari) 

 

A partir del 14/09 demanar cita prèvia a: vehicles@ilg.cat 

 

 

Per dubtes o aclariments contactar amb: 

L’Institut al 933 59 34 04  

O al departament de Vehicles a vehicles@ilg.cat 

 

Barcelona, a Juliol de 2020 
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