LLIBRES DE TEXT curs 2019 – 2020
Benvolguts pares i alumnes,
Pel proper curs escolar, des del departament de fusta i moble volem continuar amb la proposta educativa iniciada
fa uns cursos. Avui en dia l’ús de les noves tecnologies en el món de la indústria és diària, per aconseguir aquest
grau de professionalitat també dels nostres alumnes creiem molt important la utilització de l’ordinador. És per
aquest motiu, que ja treballem des de fa molts anys amb els programaris de dibuix auto-CAD i google sketchup
per a dibuix i OFFICE per la resta de documents i que, pengem els documents que utilitzem a classe al nostre
espai virtual moodle i que compartim arxius pel DRIVE.
Per tant, creiem necessari i important que els alumnes vinguin des del primer dia amb un ordinador portàtil amb
possibilitat de connexió a internet que nosaltres facilitarem des d’aquí.
També l’equip de professors de fusteria i moble considerem important que l’alumne/a es faci responsable de les
seves eines, com també d’altres comunes que facilitarà el centre i que compartiran entre ells.
Per tal que les eines personals que us heu de comprar siguin les adequades i puguin afavorir l’aprenentatge de
l’alumne/a, us passem una relació detallada de les característiques mínimes que ha de complir cada una d’elles.
És necessari que porteu les eines personals i els EPI’S, el primer dia de classe.
Es poden comprar a qualsevol lloc, sempre i quan compleixin les característiques donades. Eviteu comprar-les en
establiments de baix cost (l'experiència ens diu que s’acaben comprant dues vegades).
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1er Curs:
Per portar al Setembre (el primer dia de classe):
EINA

CARACTERÍSTIQUES

Flexòmetre

Fins a tres metres n’hi ha prou.
Qualsevol marca, sempre que sigui fiable.

Escaire

De 300mm.
Marca Stanley o similar.

Llapis negre

Llapis de mina negra de numeració 2H. També es pot portar
llapis de mines, ja sigui de 0,5 ó de 0,8.
Qualsevol marca.

Enformadors

Tres numeracions : 6,12 i 24 (ó 25).
Marca Stanley (Bailey), Mifer, Ratio o Urko.

Xerrac de baina

Xerrac de puntes fines, de 300mm. de llargada.
Marca Stanley, Ratio o Bellota.

Ganiveta
Marca Stanley o Acesa.
Guants

Guants fins amb capa plàstica de polièster a una banda.
Qualsevol marca.

Ulleres protectores

Molt important que siguin còmodes i amb protecció lateral. No
compreu les que són amples i porten la goma per fixar al cap,
doncs són incòmodes i caloroses.
Qualsevol marca, sempre i quan estiguin homologades.

Mascareta

Qualsevol marca, sempre i quan estiguin homologades.
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EINA

CARACTERÍSTIQUES

Flexòmetre

Fins a tres metres n’hi ha prou.
Qualsevol marca, sempre que sigui fiable.

Escaire

De 300mm.
Marca Stanley o similar.

Guants de làtex

Qualsevol marca, sempre i quan estiguin homologats.

Protectors acústics

Petits taps amb cordill per unir-los.
Qualsevol marca, sempre i quan estiguin homologats i amb el
marcat CE.

Material de dibuix
Útil
Llapis

CARACTERÍSTIQUES
de

mines

o

portamines 0,5

Faber castell o similar.

Llapis HB i llapis 2B
Faber castell o similar.
Maquineta de fer punta.

Preferiblement metàl·lica

Goma d’esborrar

De les duretes

Compàs
Preferiblement de bigotera.
Regle graduat de 30 cm

Faber castell o similar.

Joc d’escaire i cartabó de

Faber castell o similar.

28 cm sense graduació

