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Llistat de material i llibres 
1r i 2n curs cicle formatiu de grau mitjà de  
Manteniment i reparació en Rellotgeria 

 
Material 
Curs Material Preu aprox. 

1r curs 

EPI’s:  
Bata blanca llarga, bata curta blava, botes de protecció, 
guants de protecció contra talladures, ulleres de protecció. 

390,00€ 

Treballs de llima:  
Cargol de banc amb mordaces de 60 mm, llima plana 
paral·lela rectangular de 150 mm entrefina, llima plana 
paral·lela rectangular de 150 mm fina, 4 llima tons ( amb 
perfil rodó, triangulat, mitjacanya i de ganivet ), regle 
metàl·lic de 150 mm, peu de rei amb nònius de 0,05 mm, 
pinzell. 

Treballs de serra:  
Arc de serra amb serres de pel de 2/0, base de fusta per a 
marqueteria. 

Treballs amb rellotges:  
Lupa de 2x, pinces AA, 3 alicates (amb punta plana, rodona i 
de tall), joc de tornavisos de rellotger. 

Treballs de torn:  
3 buriles de secció quadrada de 2,25 mm de costat, 2 
mandrils de boca quadrada de 60 mm i de 110 mm, joc 
d’escariadors de 0,4 a 3 mm, 1 brunyidor d’esquerra, eina de 
widea o plaqueta per a treballar al torn. 

2n curs 

Treballs amb rellotges:  
Navalla per obrir fondos a pressió, sortit d’aceitadores, 
setrilleres de 4 depòsits, camussa per a tot tipus de metalls, 
bencinera de vidre amb tapa de Ø 80 mm, escuradents 
sintètics, didals de cautxú, capron de pell, manxa de cautxú 
amb punta de PVC, sortit de pinces antimagnètiques, martell 
de rellotger, porta màquines metall petit, porta màquines 
metall gran, joc de virolles, pedra Arkansas quadrada, pedra 
Arkansas triangular joc de pinces amb punta de fibra, sortit 
d’alissadors, porta lupa, útil anivellar volants, lupa amb 
rosca, lupa bifocal de control, estoig de 18 departaments, 
manta de 3 cossos, joc de palanques fines per sacar 
agulles. 

560,00€ 

 

Important: No compreu cap material fins que formalitzeu la matrícula al Centre 
i comenci el curs. El tutor us assessorarà i us donarà les instruccions adients. 


