
ETAPA: FORMACIÓ PROFESSIONAL
CURS: Primer Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Activitats Comercials

Curs Escolar: 2022-2023

LLICÈNCIES DIGITALS

Matèria Editorial ISBN / EAN P.V.P.
M06 McGRAW-HILL Llicència digital 18,95
M12 EDEBE Llicència digital 22,55

DOSSIERS

Matèria Editorial ISBN / EAN P.V.P.
M02 - - 8,00

NOTA : 
Els llibres de text, dossiers i llicències digitals, es poden comprar a través de la plataforma 
LLIBRESTEXT,  l'enllaç del qual trobareu a la plana web de l'escola.            
--> https://santvicenc.salesians.cat/ (Menú Famílies - Adquisició llibres i llicències digitals)
 L'enllaç estarà  operatiu per la compra entre els dies 11/07/22 i 25/07/22, 
per poder garantir el lliurament als alumnes el primer dia d'escola. 

Si ho feu d'aquesta manera la plataforma que fa la venda, farà un 5 % de descompte 
a aplicar en el preu per ser alumnat dels Salesians

** Abans de comprar qualsevol llibre o dossier, assegureu-vos que curseu el mòdul o matèria, i que no la teniu 
ja aprovada, convalidada…

GESTIÓ DE COMPRES

Títol
TÉCNICAS DE ALMACÉN
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL. Català

Títol
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INFORMÀTICA

Quantitat
1 PORTÀTIL 

El centre, oferira en qualitat de cessió un portàtil per utilitzar durant tot el curs, el qual haurà de 
retornar-se al centre una vegada acabat el curs, i havent tingut cura del mateix durant tot el període 
de cessió de l'equip.   

** Aquesta cessió es pot oferir el curs 2022/23, degut a que el centre ha rebut una subvenció 
per la compra d'aquests equips que s'estan cedint a l'alumnat.

** Aquesta cessió, comportarà la reserva obligatòria per l'ús de la taquilla que l'escola posa a 
disposició de l'alumne per tenir l'equip guardat entre classes. 

MATERIAL
Quantitat

1 Calculadora (no es podrà fer servir el mòbil)
1 Cartolina fluorescent color
1 Cartolina metalitzada (vermell, plata o daurat a escollir)
3 Cartolines blanques (grans)
2 Retoladors marcadors (1 vermell, 1 negre) edding 800 (punta plana 4-12 m/m).
2 Retoladors marcadors (1 vermell, 1 negre) edding nº1 (punta plana 1-5 m/m).
3 Retoladors lettering (3 colors diferents)
1 Regle 60 Cm.
1 Tisores grans de paper
1 Espàtula i cúter per a rotulació, per a col.locar vinils 
1 Cola de barra 
1

Descripció

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.

Descripció

Llibreta A4 amb espiral i estoig amb els estris necessaris
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