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

Curs Escolar: 2022-2023

LLIBRES

Matèria Editorial

DOSSIERS

Matèria Editorial P.V.P.

M03 - 5,40

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

Títol

No hi ha llibres a comprar

Títol

GESTIÓ D'UN PETIT COMERÇ 

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

Quantitat
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

EINES i MATERIAL

Quantitat

1
1
1

Calculadora (no es podrà fer servir el mòbil)
Llibreta A4 amb espiral i estoig amb els estris necessaris

Descripció

·En principi, cada alumne farà servir el seu equip que ha utilitzat durant el 1r Curs.                                                                                                                           
·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
Material que es comprarà durant el curs pel mòdul dual (maquetes, catàlegs, …)
M13 En el mes de Maig s'haurà d'imprimir a color la memòria del projecte i enquadernar-lo 

Planxa de cartró ploma (M13 Alumnes no duals) color blanc de 5 mm de grossor i de 500 x 700 mm 
d'amplada "mides similars a les cartolines de retolació" 
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