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CURS: SEGON ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS 
MATERIAL ESCOLAR 2021-2022 
 
Si ho desitgeu podeu adquirir els llibres i altre material a PALÉ PAPER, SL - C/ 
Cavallers, 16 – Palafrugell – tel. 972308366, sempre que els feu l’encàrrec amb la 
suficient antelació. Si heu abonat la quota de l’AMPA us faran descomptes. 
També podeu participar en el programa d’Ecobooks que gestiona l’AMPA, entreu al 
nostre web insbaixemporda.cat. 
 

Matèria 
Concepte 

Material/Títol PREU APROX. 

Llicències Llicència plataforma ELECTUDE. S’abona juntament amb les 
despeses del cicle en el moment de la matrícula 

50€ 

Material S’abona en el moment de la matrícula 60€ 

Roba i 
material 
de 
protecció 

NOMÉS ALUMNES DE NOVA MATRICULACIÓ, que no tinguin 
algun dels elements o que voluntàriament vulguin comprar el 
pack de roba de mecànic (pantalons i samarretes de taller). Si no 
es vol comprar roba nova es pot utilitzar la del curs anterior. 
S’ha d’adquirir directament a  
Botiga INDHOS de Palamós – Av. de la Lllibertat, 44, Tel. 
972600447, o bé 
Botiga INDHOS de Palafrugell- Pg. Migdia, 2, Tel. 972308036 
-Sabates de seguretat 
-Pack roba mecànic 
-Guants mecànic 
-Mascareta de pols 
-Ulleres de protecció 

Aprox. 55€ 

Pack 
d’eines i 
material 

De les eines de la taula algunes ja apareixien a la llista d’eines 
necessàries de 1r curs, que per la situació de pandèmia no es 
van fer comprar. Per tant, només caldrà adquirir les eines que 
faltin a cada alumne/a. 
Les eines s’hauran d’anar a buscar a l’empresa TRACTO-
BRAVA, c/ Torretes, 33, de Palafrugell (telèfon 972300797), a 
partir del mes de setembre 2021. 
-Claus fixes (jos de 8 ut) 
-Claus allen (joc de 9 ut) 
-Tornavissos (joc de 6) 
-Alicates universals 
-Martell de bola 
-Contrapunxó 
-Clau de tub hexagonal 10-11 
-Clau de tub hexagonal 12-13 
-Felxòmetre 
-Multímetre kaise 1999 
-Caixa o bossa metàl·lica 

 

 
 


