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CFGM CARROSSERIA
CURS : 2n

DEPARTAMENT MÒDUL TÍTOL EDITORIAL AUTOR ISBN OBSERVACIONS
TMV M5 Elementos estructurales del vehículo Editex Gregorio Vizán Viñas 9,78849E+12

LLIBRES CURS 2022-2023

NO POSEU EL NOM NI FOLREU ELS LLIBRES FINS A LA SEVA CONFIRMACIÓ PEL PROFESSORAT 
La venda es farà a la Llibreria Empúries c/Àlvarez de Castro, 6. Tel. 972 203 429

Avda. Montilivi, 125 17003 Girona  Tel. 972 209 458 - www.institutmontilivi.cat



Transport i Manteniment de Vehicles 
GM Carrosseria 

 
Revisat: 10-06-22 

2n Carrosseria 

Equipament i materials necessari per les classes teoriques i pràctiques 

Aquest equipament s’ha d’encarregar i pagar a la botiga durant la primera quinzena de juliol, es lliurarà a l’Institut 
a l’inici del curs. Es indispensable encarregar-ho al juliol per poder ser subministrat al primer dia de curs i així 
poder fer les primeres pràctiques. 

El material que es conservi en bon estat de primer i vagi be de talla no serà necessari comprar-
lo, el que estigui en mal estat o no vagi be de talla s’ha de renovar. 

Quant. Descripció Brodat / Serigrafiat Preu 

2 Samarreta Racing, màniga curta, gris graffiti (a)  ROBERLO 
 

INSTITUT MONTILIVI, 
Carrosseria 

16,00 

2 Samarreta Tiger, màniga llarga, blau marí 55 (a)  18,00 

2 Dessuadora Dublin felpa, gris merengo (a)  30,00 

2 Pantaló Ref.13150, color blau fosc (a)   43,56 

1 Sabata de seguretat FW85   27,96 

2 Guants pell flor vacuno, gris   12,87 

5 Guants nitril VA310 revisar qualitat  7,56 

2 Ulleres de seguretat PW30  6,00 

1 Protector auditiu PW41  9,06 

 TOTAL Depèn del material que hagis de reposar 171,01€ 

 

 

 
(a) Material serigrafiat que s’ha de comprar a:  

Sidertex 
Carrer de Santa Eugènia, 83, 17006 Girona 
Tel. 628 630 504 

 

Per la compra del següent material el TUTOR i el professor de pintura donaran informació a l’inici de curs, en el primer dia de classe. 
Aquest material es imprescindible per poder seguir les classes, i es subministrarà a l’institut, caldrà haver fet l’ingrés del total del seu 
import a la compte de l’institut  abans del 12 de setembre. A inici de curs es facilitarà imprès per fer el pagament i s’haurà de presentar 
el rebut del pagament en el moment del lliurament del material. 

Quant. Material  Preu 

100 Guant de làtex  8,30 

30 Mascara de pols FFP2 JBM-53787  13,80 

1 Màscara vapors   A2P3 3M  06942  37,00 

1 Joc d’espàtules d’acer  per a massilla  8,00 

1 Aerògraf  30,00 

1 Taco d’afinar tou, D-150 mm velcro  14,00 

1 Granota de polièster per cabina de pintura  42,00 

1 Cuter per a vinil amb punta de 30º  2,00 

1 Espàtules per a vinils  1,80 

 Fotocòpies i dossiers diversos (obligatori)  15,00 

 TOTAL a ingressar Depèn del material que hagis de reposar 171,90 € 

 

 

Nota: els alumnes que cursin el Mòdul de síntesi a l’empresa, no necessitaran portar l’equipament de pintura. 
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Material, dossiers i fotocòpies 2n Carrosseria - Procés per al pagament de 
l'activitat

a) PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE "CaixaBank"
Amb la llibreta de "CaixaBank" o amb targeta bancària:
La llibreta ha de ser de "CaixaBank".
La targeta pot ser de qualsevol Caixa o Banc.

Passos a seguir en el caixer:

1.Introduir llibreta o targeta

2. Clicar icona "Codi de barres" i passar el codi de barres 

En cas de no haver llegit be el codi de barres.
Seleccionar "col•legis i matrícules" >> Amb el codi de l'Entitat 0254650 

3. Omplir els espai en blanc:

IMPORT: €
Nom de l\'alumne: Cognoms, Nom

Activitat: 139

b) PAGAMENT VIA WEB AMB TARGETA DE QUALSEVOL BANC
Anar a l'enllaç https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
Si no funciona l'enllaç anar a: www.caixabank.cat cercar :donatius o Pagaments -> Pagaments -> Fer un pagament -> Pagament 
a tercers
Posar el codi de l'entitat: 0254650 

Clicar Continuar

IMPORT: €
Nom de l\'alumne: Cognoms, Nom

Activitat: 139

c) PAGAMENT PER LÍNIA OBERTA (CLIENTS DE CaixaBank')
Seleccionar: Comptes; Transferències i traspassos; Fer un pagament nou a tercers.
Posar el codi de l'entitat: 0254650 

IMPORT: €
Nom de l\'alumne: Cognoms, Nom

Activitat: 139

Cal retornar el resguard de pagament.

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?CODCPR=90VPA003
http://www.caixabank.cat/
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