
Institut Escola Industrial de Sabadell 

 

Material necessari per realitzar els cicles formatius: 

- GM de manteniment electromecànic 

- GS de mecatrònica.  

 

Curs 2022-2023 

Document informatiu per als alumnes que realitzaran el cicles de GM de 

Manteniment Electromecànic i el de GS de Mecatrònica 2022/2023, a l’Escola 

Industrial de Sabadell. EPIs i eines que necessitaràs per cursar el cicle formatiu. 

EPIs.- Els EPIs són els Equips de Protecció Individual destinats a la seguretat de 

cadascú. Aquests equips han de complir les normes de la Directiva 89/656/CEE. És 

indispensable disposar dels EPIs per poder accedir a tallers. Els EPI’s necessaris 

són:  

  

 

 

 

 

 

      Bata de treball amb l’escut del centre                        Sabates de seguretat 

   

 

 

 

               
Guants EN388      Ulleres de seguretat              

 

Els EPIs els trobaras a:    

 

 

  

ESCOLA 

INDUSTRIAL 

Adreça:  

Horta Novella 5  

08201 - Sabadell 

(Barcelona)  

tel. 93 393 81 81 

Horari:  

De dilluns a divendres 

09:30h - 19:00h  

Dissabtes: Tancat 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0656:20070627:ES:PDF
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Material necessari per realitzar els cicles formatius: 

- GM de manteniment electromecànic 

- GS de mecatrònica.  

 

Curs 2022-2023 

Eines.- Seran necessàries per realitzar el treball pràctic. Aquestes eines han de 

complir amb les normes de qualitat pertinents de la CE. 

 

 

Peu de rei d’acer, tipus Vernier 

150mm  Aprec.0,05mm.  Flexòmetre   Talla cables amb 

         protecció elèctrica 

 

 

 
Tornavís estrella (PH1x80mm)     Tornavís pla (5,5x125mm)   Tornavís pla (0,4x2,5x75mm) 

-------------------------------------------- Amb protecció elèctrica ---------------------------------------------------- 

 

Polímetre digital professional 

 

(+ paquet de fusibles de recanvi)                                 

 

 

A l’inici de curs podràs encarregar el lot d’eines 

necessàries. Preu lot eines: 88,5€ 

 

 Per cursar el cicle formatiu també serà necessari que disposis de: 

Calculadora científica:  Ordinador (preferiblement portàtil):  

Amb mesura de: 

 V en CC 

 V en CA 

 I en CC 

 I en CA 

 R 

 Continuïtat 

 Escalat manual 

I protegit contra curtcircuits 

Configuració mínima recomanada: 

 15,6” o superior 

 8Gb de RAM 

 Intel I5 o superior 

 Targeta gràfica dedicada 

 S.O. W10 o posterior 

 


