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Equips de Protecció Individual 
IMPRESCINDIBLES per a poder entrar al 
taller de Fusta i Moble en els Mòduls 
Pràctics.  

Departament Família Professional:  FUSTA I MOBLE 

Cicle: Gm/Gs  Curs : 2021/22 Alumnes  de nou ingrés de Grau Mitjà i Grau Superior 

 

 

Des del Departament de Fusta i Moble de l’Institut Escola Industrial de 

Sabadell, treballem amb l’empresa *GM7 Uniformes en el que fa un pack per 

alumnes matriculats al Centre Educatiu amb tots els Epi’s necessaris i 

obligatoris  per a poder entrar i treballar al taller de Fusta i Moble. Tan sols cal 

anar a la botiga i escollir la talla de la bata i de les sabates de seguretat. No és 

OBLIGATORI comprar-ho tot en aquesta botiga, la única peça imprescindible 

d’adquirir en aquest establiment és la bata i la samarreta. D’aquesta manera 

ens assegurem que tots els alumnes van amb el mateix tipus, estil i logo de 

l’Institut.  

 

Descripció  Preu 
Bata oficial i OBLIGATÒRIA amb l’estampació del logo de  l’Institut. 27 € 

Samarreta oficial i OBLIGATÒRIA amb l’estampació del logo de l’Institut. 6,9 € 
Sabata de Seguretat 23 € 

Ulleres de Seguretat.  5,10 € 

Protecció Auditiva. 8,32€ 
Guants grisos. 1,50 € 

TOTAL (preu amb IVA) 71,82 € 
 

 

També recordem als alumnes que de cara a l’inici de curs han de portar un 

mínim d’eines manuals necessàries. Portem molts anys treballant i sabem que 

a l’inici de curs venen moltes despeses, i sempre recordem que les eines són 

un be molt preuat i amb molt de valor, així que NO recomanem ni aconsellem 

comprar eines de baixa qualitat o baix cost. El departament de Fusta i Moble de 

Sabadell a arribat a un acord exclusiu amb ** La Ferreteria del Barri, ( Sol i 

Padrís 74) que ens ofereix les eines que demanem a l’inici de curs a un molt 

bon preu i una bona qualitat, així recomanem fer la compra d’aquestes eines i 

d’aquesta marca: 



- Enformador Manec.BI-MAT 8mm RATIO. 

- Enformador Manec.BI-MAT 12mm RATIO. 

- Enformador Manec.BI-MAT 20mm RATIO. 

- Xerrac de Costella 350mm RATIO. 

- Xerrac d’Ebanista.MGO.BI-MAT 250mm.  

- Pinzell Rodó 14. 

- Cinta KREPP 24mm. 

- Flexómetre 3m. 

- Candado  

 

Aquestes eines tenen un cost total de 37,96€ aprox., Iva inclòs. Són eines de la 

marca Ratio. Si comparem aquestes mateixes eines comprades a unes grans 

superfícies el cost no canvia gaire, uns 58€. Cal recordar que són eines amb 

les que es treballarà durant molts anys i la seva qualitat farà que els treballs i 

l’aprenentatge sigui millor. 

Per fer aquesta compra caldrà anar a la Ferreteria, dir que sou alumnes 

matriculats al Cicle Formatiu de Fusta a l’Escola Industrial de Sabadell, pagar-

ho allà mateix i us ho emportareu en el mateix moment. Les eines cal dur-les el 

dia d’inici del curs. 

Us deixem el telf. i mail de la Ferreteria i ells mateixos us diran com fer la 

compra.  

 
 

* Carrer Horta Novella, 5 de Sabadell.  

 ** La Ferreteria del Barri, c/Sol i Padrís nº74 de Sabadell. (Joan) 


