FORMACIÓ PROFESSIONAL
Primer Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Comercials
Curs Escolar: 2018/2019
ETAPA:

CURS:

LLICÈNCIES DIGITALS*
Títol

TÉCNICAS DE ALMACÉN
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL. Català

Matèria

M06
M12

Editorial

McGraw-Hill
Edebé

ISBN / EAN
978-84-481-947-27
978-84-683-4013-5

DOSSIERS
Títol

DOSSIER: TECHNICAL ENGLISH

Matèria

Editorial

ISBN / EAN

M08

Abans de comprar qualsevol llibre o dossier, assegureu-vos que curseu el mòdul o matèira, i que no la teniu ja aprovada,
convalidada…
NOTA:
* L' import de 29,05 € , corresponent a les llicències dels llibres digitals per al curs 2018-19, es cobrarà per rebut domiciliat al
vostre compte bancari, a partir del dia 1 d'agost
· Els llibres i dossiers es poden adquirir a la Llibreria SOL, C/ Barcelona núm. 179 de Sant. Vicenç dels Horts, Tel 93 656 40 56, a
partir del dia 03 de setembre de 2018 (Vacances llibreria Sol 06 al 26 d'agost).
· Es recomana fer l’encàrrec dels llibres per garantir el lliurament posterior.
· No es pot posar el nom en els llibres ni tampoc folrar-los, fins que els professors de cada matèria ho autoritzin. D’aquesta manera, si
tinguéssiu cap problema, es poden canviar en la llibreria durant els 15 dies següents a l’inici de les classes.
· La Llibreria Sol, una vegada haureu adquirit els llibres us facilitaran un carnet de descompte (5% descompte llibres lectura i 10%
material escolar), vàlid durant tot el curs.

Llistat de CFGMAC1 (18-19) - CFMA1 Llibres
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CURS:

INFORMÀTICA
Quantitat

Descripció

1 PORTÀTIL amb les següents característiques recomanades:
. processador Intel i5 o equivalent
. memòria RAM 8GB
. mida monitor: 11,6' - 15,6'
. durada de la bateria: >4h
. Sistema operatiu: Windows 10
·La compra de l'ordinador és lliure.
·L'escola oferirà sense cost per als alumnes una llicència d'Office 365 vinculada al correu de l'alumne per a ser
descarregada i usada durant el període d'escolarització.

MATERIAL
Quantitat

Descripció

1
3
2
2
1
1

Cartolina fluorescent color
Cartolines blanques (grans).
Retoladors marcadors (1 vermell, 1 negre) edding 800 (punta plana 4-12 m/m).
Retoladors marcadors (1 vermell, 1 negre) edding nº1 (punta plana 1-5 m/m).
Tisores grans de paper
Cola de barra

El material es pot adquirir a la Llibreria SOL, C/ Barcelona núm. 179 de Sant. Vicenç dels Horts, Tel 93 656 40 56, a partir del dia 3
de Setembre de 2018.

Llistat de CFGMAC1 (18-19) - CFMA1 Material

