
 

 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE LA MATRÍCULA 
 

 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de manteniment 
del centre i la quota de l’AMPA. 

 

Aquest import inclou: 
 

 Quota de Material general:  80 € 

 
o Dret a guixeta d’ús personal i individual , agenda escolar 
o Aparells i instal·lacions dels tallers: 

 
 Testers / multímetres 
 Aparells de diagnosi i documentació tècnica 
 Oscil·loscopis 
 Eines elèctriques i pneumàtiques 
 Elevadors  
 Equip de generació d’aire a pressió 
 Desmuntadora i equilibradora de rodes 
 Alineador de direcció 
 Màquina de recàrrega de R-134a 
 Maquinària, eines i gasos de soldadura 

 
o Material de taller d’electromecànica: 

 
 Material d’electricitat (cablejats, connexions, borns, làmpades, bateries...) 
 Material de motors  (motors, sistemes auxiliars, maquetes, juntes, retens, 

adhesius...)  
 Material de seguretat i confort (cinturons de seguretat, airbags, 
  
 compressors d’aire condicionat...) 
 Material de mecanitzat bàsic (planxes de ferro, alumini, varetes, bigues, tubs 

quadrats...) 
 Material de frens i caixes de canvis (caixes de canvis, diferencials, sistemes de 

frens...) 
 Material de suspensió i direcció (caixes de direcció, esmorteïdors, silentblocks...) 
 Utillatge específic de caixes de canvis i frens  
 Fileres i mascles de roscar, broques, freses … 
 Carretons d’eines generals de taller 
 Utillatge específic de reparació de motors  
 Líquids i fluids de motor, caixes de canvis, frens, direcció… 
 Eines per a la diagnosi i recàrrega d’aparells d’aire condicionat 
 Sabó de mecànic i paper  de mans 
 Diversos tipus de vehicles 

o Fotocòpies: activitats, exàmens, fitxes de procediments. 
 

 Equip de protecció i seguretat individual (EPIs):  80 € 
 
o SABATES DE SEGURETAT 
o PANTALÓ DE TREBALL 
o SAMARRETA SERIGRAFIADA 
o DESSUADORA SERIGRAFIADA 
o GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA 
o ULLERES DE PROTECCIÓ 
o PROTECCIÓ AUDITIVA 

 

L’alumnat repetidor no paga la quota d’EPIs,  i per tant no rebrà els equips de protecció individual. 

Per a poder accedir al taller, caldrà que l’alumnat repetidor porti  l’equip de protecció del curs 
anterior,  o bé que compri de nou els EPIs. 

 

 
Quotes material Departament Transport i manteniment de vehicles. Curs 2020/21 

 

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES - PRIMER CURS: 160€ 

 



 

 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE LA MATRICULA 
 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de manteniment 
del centre i la quota de l’AMPA. 

 

Aquest import inclou: 
 

 Quota de Material general:  80 € 
 

o Dret a guixeta d’ús personal i individual, agenda escolar 
o Aparells i instal·lacions dels tallers: 

 
 Testers / multímetres 
 Aparells de diagnosi i documentació tècnica 
 Oscil·loscopis 
 Eines elèctriques i pneumàtiques 
 Elevadors  
 Equip de generació d’aire a pressió 
 Desmuntadora i equilibradora de rodes 
 Alineador de direcció 
 Màquina de recàrrega R-134a 
 Maquinaria, eines i gasos de soldadura 

 
o Material de taller d’electromecànica: 

 
 Material d’electricitat (cablejats, connexions, borns, làmpades, bateries...) 
 Material de motors (motors, sistemes auxiliars, maquetes, juntes, retens, 

adhesius...)  
 Material de seguretat i confort (cinturons de seguretat, airbags, compressors 

d’aire condicionat...) 
 Material fungible de mecanitzat bàsic (planxes de ferro, alumini, varetes, bigues, 

tubs quadrats...)  
 Material de frens i caixes de canvis (caixes de canvis, diferencials, sistemes de 

frens...) 
 Material de suspensió i direcció (caixes de direcció, esmorteïdors, silentblocks...) 
 Utillatge específic de caixes de canvis i frens  
 Fileres i mascles de roscar així com broques, freses … 
 Carretons d’eines generals de taller 
 Utillatge específic de reparació de motors  
 Líquids i fluids de motor, caixes de canvis, frens, direcció… 
 Eines per a la diagnosi i recàrrega d’aparells d’aire condicionat 
 Mascares de soldadura 
 Sabó de mecànic i paper  de mans 
 Diversos tipus de vehicles 

o Fotocòpies: activitats, exàmens, fitxes de procediments. 
 

 Equip de protecció i seguretat individual:  70 € 
 

o SABATES DE SEGURETAT 
o PANTALÓ DE TREBALL 
o SAMARRETA SERIGRAFIADA 
o DESSUADORA SERIGRAFIADA 
o GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA 

 

 

 

 

 

 

. 

L’alumnat repetidor no paga la quota d’EPIs,  i per tant no rebrà els equips de protecció individual. 

Per a poder accedir al taller, caldrà que l’alumnat repetidor porti  l’equip de protecció del curs 
anterior,  o bé que compri de nou els EPIs. 

 
 

Quotes material Departament Transport i manteniment de vehicles. Curs 2020/21 

 

CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES - SEGON CURS: 150€ 

 



 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE LA MATRICULA 
 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de manteniment 
del centre i la quota de l’AMPA. 

 

Aquest import inclou: 

 Quota de Material general:  100 € 
 

o Dret a guixeta d’ús personal i individual, agenda escolar 
o Aparells i instal·lacions dels tallers: 

 

 Testers / multímetres 
 Aparells de diagnosi i documentació tècnica 
 Oscil·loscopis 
 Eines elèctriques i pneumàtiques 
 Elevadors  
 Equip de generació d’aire a pressió 
 Desmuntadora i equilibradora de rodes 
 Alineador de direcció 
 Màquina de recàrrega de R-134a 
 Maquinaria, eines i gasos de soldadura 
 Maquinaria per desabonyegar (multifunció) 

 
o Material de taller d’electromecànica: 

 

 Material d’electricitat (cablejats, connexions, borns, làmpades, bateries...) 
 Material de motors (motors, sistemes auxiliars, maquetes, juntes, retens, adhesius...) 
 Material de seguretat i confort (cinturons de seguretat, airbags, 
 compressors d’aire condicionat...) 
 Material de mecanitzat bàsic (planxes de ferro, alumini, varetes, bigues, tubs 

quadrats...)  
 Material de frens i caixes de canvis (caixes de canvis, diferencials, sistemes de 

frens...) 
 Material de suspensió i direcció (caixes de direcció, esmorteïdors, silentblocks...) 
 Utillatge específic de caixes de canvis i frens  
 Fileres i mascles de roscar així com broques, freses … 
 Carretons d’eines generals de taller 
 Utillatge específic de reparació de motor i sistemes auxiliars 
 Líquids i fluids de motor, caixes de canvis, frens, direcció… 
 Eines per a la diagnosi i recàrrega d’aparells d’aire condicionat 
 Mascares de soldadura 
 Sabó de mecànic i paper  de mans 
 Diversos tipus de vehicles  

 
o Fotocòpies: activitats, exàmens, fitxes de procediments. 

 

 Equip de protecció i seguretat individual:  100 € 
 

o SABATES DE SEGURETAT 
o PANTALÓ DE TREBALL 
o SAMARRETA SERIGRAFIADA 
o DESSUADORA SERIGRAFIADA 
o GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA 
o MÀSCARA DE POLS FFP2 
o MÀSCARA DE VAPORS (FILTRE  MARRÓ) 
o ULLERES DE PROTECCIÓ 
o PROTECCIÓ AUDITIVA 

 

L’alumnat repetidor no paga la quota d’EPIs,  i per tant no rebrà els equips de protecció 
individual. Per a poder accedir al taller, caldrà que l’alumnat repetidor porti  l’equip de protecció 

del curs anterior,  o bé que compri de nou els EPIs. 
 

 
Quotes material Departament Transport i manteniment de vehicles. Curs 2020/21 

CFGS AUTOMOCIÓ - PRIMER CURS: 200€ 

 



 

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE LA MATRICULA 
 

Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de manteniment 
del centre i la quota de l’AMPA. 

 

Aquest import inclou: 

 Quota de Material general:  100 € 
 

o Dret a guixeta d’ús personal i individual, agenda escolar 
 

o Aparells i instal·lacions dels tallers: 
 

 Testers / multímetres 
 Aparells de diagnosi i documentació tècnica 
 Oscil·loscopis 
 Eines elèctriques i pneumàtiques 
 Elevadors  
 Equip de generació d’aire a pressió 
 Desmuntadora i equilibradora de pneumàtics 
 Alineador de direcció 
 Màquina de recàrrega de R-134a 
 Maquinaria, eines i gasos de soldadura 
 Escatadores i polidores 
 Cabina de pintura i Paint box 
 Maquinaria per desabonyegar (multifunció) 

 
o Material de taller d’electromecànica i pintura: 

 

 Material d’electricitat (cablejats, connexions, borns, làmpades, bateries...) 
 Material de motors (motors, sistemes auxiliars, maquetes, juntes, retens, 

adhesius...) 
 Material de seguretat i confort (cinturons de seguretat, airbags, compressors 

d’aire condicionat...) 
 Material de mecanitzat bàsic (planxes de ferro, alumini, varetes, bigues, tubs 

quadrats...) 
 Material de frens i caixes de canvis (caixes de canvis, diferencials, sistemes de 

frens...) 
 Material de suspensió i direcció (caixes de direcció, esmorteïdors, silentblocks...) 
 Material de pintura (Aparells i emprimacions, massilles de farcit, pintures base 

aigua i base dissolvent, Vernissos, Poliments, Escats...) 
 Utillatge específic de caixes de canvis i frens  
 Fileres i mascles de roscar així com broques, freses … 
 Carretons d’eines generals de taller 
 Utillatge específic de reparació de motor i sistemes auxiliars 
 Líquids i fluids de motor, caixes de canvis, frens, direcció… 
 Eines per a la diagnosi i recàrrega d’aparells d’aire condicionat 
 Mascares de soldadura 
 Sabó de mecànic i paper  de mans 
 Diversos tipus de vehicles 

 

o Fotocòpies: activitats, exàmens, fitxes de procediments. 
 

 Equip de protecció i seguretat individual:  80 € 
 

o SABATES DE SEGURETAT 
o PANTALÓ DE TREBALL 
o SAMARRETA SERIGRAFIADA 
o DESSUADORA SERIGRAFIADA 
o GUANTS DE PROTECCIÓ MECÀNICA 
o MÀSCARA DE POLS FFP2 
o MONO DE PINTURA TYVEK 

 

L’alumnat repetidor no paga la quota d’EPIs,  i per tant no rebrà els equips de protecció individual. 

Per a poder accedir al taller, caldrà que l’alumnat repetidor porti  l’equip de protecció del curs 
anterior,  o bé que compri de nou els EPIs. 

 

Quotes material Departament Transport i manteniment de vehicles. Curs 2020/21 

CFGS AUTOMOCIÓ - SEGON CURS: 180€ 

 


