MATERIALS CURS 2019-20
GRAU SUPERIOR

Consulteu el llistat de material necessari, però només en els cursos que es detallen:
•

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

•

Disseny en fabricació mecànica

•

Programació de la producció en fabricació mecànica
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•

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

"Els alumnes de primer curs de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, del grup amb docència
en anglès i els alumnes de primer curs de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
hauran de portar com a material docent, un ordinador portàtil amb les següents
característiques mínimes:
• Procesador: I5-7200U 2 núcleos hasta 2.5 GHz. (Intel)
• RAM: 8GB DDR4 A 2133 MHz. Recomendamos 16GB
• Disco: SSD 256. Recomendamos 512.
• UBS3
• Virtualización por Hardware.
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•

Disseny en fabricació mecànica

•

Programació de la producció en fabricació mecànica

EQUIP D’EINES PER DOS CURSOS ESCOLARS
Eines que ha de dur l’alumne/a en propietat:
● 3 plaquetes ref. TPUN 160308 T25M.
● Eina MD ISO-9 de 12 x 12 mm.
● Fresa frontal ∅12 mm DIN 327 HSS.
● Calibre o peu de rei inoxidable de 150 mm.
● Rotulador blau o negre, per marcar peces, tipus "Edding permanent 3000".
● Ulleres protectores homologades.
● Proteccions auditives (taps), atenuant 30-36 dB (recomanable cordill).
● Cadenat amb 2 còpies de claus.
Aquestes eines es poden adquirir a qualsevol establiment del ram. Ara bé, l’escola ha pactat amb una ferreteria
un import orientatiu, a la que es pot anar a comprar-les amb total llibertat:
● FERRETERIA AUBERT: C/ Carders 4 Barcelona 08003 T: 93.319.60.66: (98,5 €).
● FERRETERIA Epi’s and Tools: Polígon industrial Can Roses. Carretera de Molins de Rei a Sabadell Km-13,
Nau 110-A 08191-Rubí (Barcelona).
Telèfon 93.588.52.07. (70 €) Contacte: sandres@episandtools.com
Enviament a domicili suplement +10€.
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● FERRETRIA LLUISTEIXIDÓ: C/ del Riu 77-83 Sant Vicenç dels Horts 08620 Barcelona T: 93.676.89.51 (90
€). Enviament a domicili, amb suplement
Eines que deixa l’escola a l’alumne/a en règim de préstec a cost zero:
● Cadenat amb combinació.
● Escaire de 90º de 75 x 50 mm. ( sense solapa)
● Llima plana fina de 8 polzades i mànec
● Pinzell de nylon per netejar.
● Maça de plàstic de 35 mm. de diàmetre.
A títol purament orientatiu, el cost estimat d’aquest equipament és de 25 a 30 €.
CAIXA D’EINES
L’Escola deixa una en règim de préstec durant tot el curs.
ROBA DE TREBALL PER DOS CURSOS ESCOLARS
Per treballar al taller és obligatori disposar del següent equipament:
● 1 Pantaló
● 1 caçadora de punys tancats
● 1 Samarreta màniga curta
● 1 Armilla encoixinada (opcional)
L’escola ha arribat a un acord amb un proveïdor que ens subministrarà la roba bàsica per un import de 37 €.
Qui estigui interessat en adquirir-la per aquesta via, ha de venir en persona per prendre-li mides i amb els
diners en metàl·lic. 8 de juliol d’11:00 a 13:30 h. Lloc: departament de mecànica.
Si no es pot venir en persona, us heu de posar en contacte amb el proveïdor mitjançant el següent correu
electrònic: vestuario@hostelrodi.es; us donaran les instruccions per poder demanar-la.
NOTA: si es vol l’armilla encoixinada, cal afegir al preu anterior, 19 €.
Si s’opta per adquirir-la en qualsevol altre lloc, ha de complir amb els següents requisits: roba de treball
homologada de color blau marí (blau de mecànic). Davant del dubte, es pot consultar amb el professorat el
primer dia de classe hàbil (setembre).
ÚTILS DE DIBUIX TÈCNIC PER DOS CURSOS ESCOLARS
Obligatori:
Llapis 2H o portamines de mateixa duresa.
Goma tova d’esborrar tipus nata
Maquineta per esmolar els llapis (en cas de portar llapis)
Joc d’escaire i cartabò de 30 cm
Regla de 40 cm, mil·limetrada
Compàs
.
RECURSOS PER AUTOMATISMES
Obligatori:
(Amazon) Ultimate Uno Starter Kit para Arduino UNO Smraza ,Modelo S19S
LLIBRE PER TOT EL CICLE
Obligatori:
Mechanical and metal trades handbook. ISBN: 978-3-8085-1913-4
Memòria USB 8 GB. Per a evitar confusions, es prega que porti incorporat algun distintiu de propietat (etiqueta, marcatge, etc.)
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HR SERVEIS J63867527

DATA:

Nº :

C/ Mestre Morera, 36- 08755 Castellbisbal{ Barna)
Tel: 93 772 3136 - 660 50 50 74
vestuario@hostelrodi.es

COMANDA DE ROBA SALESIANS 2019-2020

DADES ALUMNE:
-NOM l COGNOMS:
TEL.DE CONTACTE:

-E-MAil:

M/DESEN Cm:

l-PIT:...........

2-CINTURA:........... 3-CADERA:........... 4-ALÇADA: •.••••.••.•
(Dones)
@

PREUSPACK:

-Electromecànica de vehicles= 78€
-Mecanització= 58€

-Mecanització + armilla= 77€

-Disseny de prodtes. fabricació mecànica= 49€ + armilla= 68€
-Programació en fafricació de la producció= 49€ + armilla= 68€

-Mecanització o Carrosseria= 59€ (Salesians Sant Vicenç)

PAGAMENT:

Es podrà fer el pagament en efectiu ( com a reserva de la comanda)els díes
que prenem mides a l'escola o per transferència al nº de compte que s'indica:
TRANSFERENCIA AL COMPTE: BANC SABADELL
IBAN:

ES27 0081 0079 7500 0116 9318

ES FARÀ EL SERVEI DE PRENDRE MIDES A LA MATEIXA ESCOLA
EN UNA AULA DEL TALLER DE MECANICA ELS DIES, DIMARTS 9 I DIJOUS
11 DE JULIOL DE 10:00 A 13:00 HORES.
L'ENTREGA DE LA ROBA ES FARÀ A LA MATEIXA ESCOLA ELS PRIMERS DÍES
DE COMENÇAMENT DEL CURS( AL SETEMBRE)
EN EL CAS DE NO PODER ANAR A L'ESCOLA A LA PRESSA DE MIDES,
ES PODEN POSSAR EN CONTACTE AMB NOSALTRES MITJANÇANT EL MAil:
VESTUARIO@HOSTELRODI.ES,
OMPLIN EL FORMULARI AMB LES DADES l MIDES QUE ES DETALLEN AL DIBUIX.
PER QUALSEVOL DUBTE TAMBÉ PODEN TRUCAR AL TEL.660 SO SO 74.

Es compra per la web i la ferreteria farà els lots, que portarà a l’escola amb el nom de l’alumne
que ha realitzat la compra.

