
       
 

 

 

CFGM ADMINISTRATIU 
 MATERIAL i LLIBRES PER AL CURS 2020-21 

 
LLIBRES: 

1r ADMINISTRATIU 

MATÈRIA 
CU
RS 

AUTOR TÍTOL 
EDITO
RIAL 

ISBN 
OBSERVACIO

NS 

O.A.COMPRA
VENDA 

1 Antonio Cabello 

Operacions 
Administrativ

es de 
compravenda 
(llibre digital) 

Macmill
an 

978-84-163-7090-0 

Els números 
EAN són 

extrets del 
CATÀLEG 

2019. 

T. 
COMPTABLE 

1 
Lasa Zuluaga, 

Elena 

Tècnica 
Comptable 

Mc 
GrawHil

l 
978-84-481-9167-2 

TII  
Pilar Caballero, 

César Mena 

Aplicacions 
Informàtiques
(llibre digital) 

Macmill
an 

978-84-163-7091-7 

CEAC 1 

María del 
Carmen Blanco 

García 

Comunicació 
Empresarial i 

Atenció al 
Client(llibre 

digital) 

Macmill
an 

978-84-163-7089-4 

RRHH 1 
Soledad López; 
Eugenio Ruiz 

Operacions 
Administrativ

es de 
Recursos 
Humans 

Mc 
GrawHil
lMacmill 

978-84-481-9180-1 

FRANCÈS  Dossier (inclòs a l'import de material i activitats) 

       

2n ADMINISTRATIU 

MATÈRIA 
CU
RS 

AUTOR TÍTOL 
EDITO
RIAL 

ISBN 
OBSEVACION

S 

ANGLÈS 2 

Angela 
Buckingham & 

Bryan Setphens 
& Alastair Lane 

International 
Express 

Elementary 
Students 

Book Pack 

OXFOR
D - 

2020 

978-0-19-441824-9 

Dossier (inclòs 
a l'import de 

material i 
activitats) 

 
Altres: 
➢ Ordinador portàtil (molt recomanable, per la possibilitat de confinaments per Covid-19)* 
➢ Material escolar/oficina  
➢ Agenda 
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*MATERIAL INFORMÀTIC PER AL TREBALL PRESENCIAL I TELEMÀTIC: 

  

Amb la voluntat de l’Institut Pere Borrell de continuar avançant amb la            
digitalització de la pràctica educativa i, molt especialment, per tal d’estar           
preparats per al treball telemàtic en cas de confinament amb motiu de la             
pandèmia COVID 19 cal que l’alumnat disposi del seu propi portàtil.  

Cal tenir en compte que el dispositiu és per a utilitzar al llarg de diferents               
cursos i que no cal comprar un dispositiu nou si ja es disposa d’un que               
compleixi els requisits mínims que podeu consultar més avall.  

Al final d’aquest document es proposen diferents opcions de dispositius que es poden comprar a               
preus especials per als alumnes del centre, tot i que també es poden adquirir al mercat lliure. 

Orientacions per a la selecció de dispositius digitals  
 

Requisits mínims que hauria de tenir l'equip portàtil per tal de poder dur a terme les tasques amb 
les aplicacions utilitzades al centre : 

Processador •     Intel Celeron N4000 , Core i3 o superior  

Memòria •     RAM 4GB 

Disc dur  •     SSD 128 Gb o  superior 

Connectivitat •     per Ethernet o Wi-Fi 

Pantalla •     11,6” o  14-15,6” ( recomanat). 

Micròfon •     Sí 

Web Cam  •     Sí  

Connexions •     USB 2.0 / 3.0 / HDMI 

Sistema   Operatiu  •     Microsoft Windows 10 

PREU  

 • El preu d' un equip amb les característiques anteriorment esmentades oscil·la 
entre 300-390€*.   

 
  

No recomanem l'ús de Tablets o chromebooks, per incompatibilitat de de programari. 
És important preveure que el temps d’ús de l’ordinador per part de l’alumne pot ser               
considerable i es recomana que la pantalla de l’equip sigui superior a 11,6“, així              
l’alumne pot treballar en condicions més òptimes. 
Els preus poden variar, els mostrats són una estimació aproximada.  
 

*ATENCIÓ! A continuació podreu trobar dues pàgines amb les ofertes en dispositius digitals que ofereix,               
d’una banda, l’empresa inforCerdanya de Puigcerdà per a famílies de l’Institut i, d’altra banda, Iddink               
(www.iddink.cat Codi 600AG6) ofereix per a socis de l’Ampa diferents opcions de compra i finançament               
en aparells nous i recondicionats a preus molt competitius, aquesta informació vol ajudar a fer una bona                 
compra per part de les famílies i mai condicionar la compra a les empreses abans nombrades. 
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OPCIONS AMB PREUS ESPECIALS PER A ALUMNES DE L’INS PERE BORRELL 

 

A) INFORCERDANYA  

 

Dr. Piguillem, 6 (17520 Puigcerdà) 972 14 00 91  inforcerdanya@inforcerdanya.com 
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B) IDDINK  www.iddink.cat (Codi 600AG6)  
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