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Annex  I.   Enquesta Aula de Tecnologia 

1.- Coneixement de les Eines 

Coneixes el nom de totes les eines que has fet servir a l'Aula de Tecnologia? * (Si us 
plau, sigues sincer, això no és un examen ni tampoc puntua!!!) 
 Sí 
 No 

Si parlem d'una "raspa" estem parlant d'un tipus de... 
 Serra 
 Llima 
 Clau 
 No sé quina eina és una “raspa” 

Amb quina eina subjectaries una peça de fusta que has de trepar? 
 Serjant 
 Mordassa 
 Alicates 
 Amb qualsevol de les anteriors 

Quina operació es pot fer amb una clau tipus Allen? 
 Tallar 
 Desbastar 
 Cargolar 
 No sé que és una clau tipus “Allen” 

2.- Normes de Seguretat i Equips de Protecció 
 

Saps que són els Equips de Protecció Individual (EPI's)? * Recorda que això no és 
cap examen. Sigues sincer.  
 Sí 
 No 

Si la teva resposta ha sigut "Sí", a continuació anomena dos d'aquests equips / 
elements: 

Coneixes les normes de seguretat per fer servir un cúter? 
 Sí 
 No 
 No fa falta cap mesura, només cal tenir molta cura. 

De quin color són els senyals que indiquen l'obligació de fer servir Equips de 
Protecció? 
 Blau 
 Groc 
 Vermell 
 Verd 

 
3.- Normes de l'Aula de Tecnologia 

 
Qui pot entrar al Magatzem de l'Aula de Tecnologia? 
 Només el professor / la professora 
 Tothom pot entrar-hi 
 Només una persona de cada equip de treball 
 Qualsevol, però amb la prèvia autorització del professor/a. 
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Qui és el responsable de la neteja de l'Aula de Tecnologia? 
 El professor / La professora 
 Tothom ha de deixar neta la seva àrea de treball abans de marxar. 
 S’encarrega el servei de neteja de l’institut. 
 Una persona de cada grup és el responsable de la neteja. 

Si es trenca qualsevol eina, què s'ha de fer? 
 Avisar al professor/a i lliurar-li. 
 Deixar-la al seu lloc, perquè els professors la trobin i l’arreglin. 
 Llançar-la a les escombraries i agafar una altra. 
 Intentar d’arreglar-la. 
 

4.- English at Technologies 
Now is the moment that you have to demonstrate your skills in English at 
Technologies, but don't worry. It isn't difficult. 

If you need to cut thick pieces of wood, what are you going to use? 
 Handsaw 
 Hammer 
 Scissors 
 Screwdriver 

Which one of the following tools is not used to screw? 
 Adjustable spanner 
 Clamp 
 Screwdriver 
 Wrench 

Which kind of operation can you do with a drill? 
 Cut 
 Pierce 
 Saw 
 Screw 
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Annex  II.  Anàlisi detallat del resultat de l’enquesta 

 

1.- Coneixement de les eines 

 

 

Coneixes el nom de totes les eines que has fet servir a l'Aula de Tecnologia? 

 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 
Sí 148 64% 68 64% 26 59% 30 65% 24 67% 

     

 
No 84 36% 38 36% 18 41% 16 35% 12 33% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

      
 

 
         

      
 

 

 

 

   

 

  

   

 

     

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

64%

36%

Total

Sí

No

64%

36%

1r

59%

41%

2n

65%

35%

3r

67%

33%

4t
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Si parlem d'una "raspa" estem parlant d'un tipus de... 

 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 
Llima 204 88% 102 96% 34 77% 36 78% 32 89% 

     

 

No sé quina 
eina és una 
"raspa" 

18 8% 4 4% 2 5% 8 17% 4 11% 

     

 
Serra 8 3% 0 0% 6 14% 2 4% 0 0% 

     

 
Clau 2 1% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     

 

 

 

 

   

 

   

 

     

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

 

 

88%

8%

3% 1%
Total

Llima

No sé quina eina 
és una "raspa"

Serra

Clau
96%

4%
1r

77%

4% 14%

5% 2n

78%

18%

4% 3r

89%

11%

4t
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Amb quina eina subjectaries una peça de fusta que has de trepar? 

 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 
Serjant 154 66% 86 81% 32 73% 18 39% 18 50% 

    

 
Mordassa 40 17% 10 9% 6 14% 14 30% 10 28% 

    

 
Alicates 10 4% 0 0% 2 5% 6 13% 2 6% 

    

 

Amb qualsevol de les 
anteriors 

28 12% 10 9% 4 9% 8 17% 6 17% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

    

  
         

     

 

  

   

 

   

 

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

      

 

 

 

 

67%

17%

4% 12%

Total

Serjant

Mordassa

Alicates

Amb qualsevol de 
les anteriors

81%

10%
9%

1r

73%

14%

4%
9%

2n

39%

31%

13%

17%

3r

50%

28%

5%
17%

4t
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Quina operació es pot fer amb una clau tipus Allen? 

 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 
Cargolar 150 65% 86 81% 28 64% 16 35% 20 56% 

    

 
Tallar 4 2% 0 0% 0 0% 4 9% 0 0% 

    

 
Desbastar 16 7% 8 8% 6 14% 0 0% 2 6% 

    

 

No sé que és una clau 
tipus "Allen" 

62 27% 12 11% 10 23% 26 57% 14 39% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

    

 

  

   

 

    

 

    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                 

 

 

 

 

64%

2%

7%

27%

Total

Cargolar

Tallar

Debastar

No sé que és una 
clau tipus "Allen"

81%

8% 11%

1r

63%
14%

23%

2n

35%

9%

56%

3r

56%

5%

39%

4t
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2.- Normes de Seguretat i Equips de Protecció. 

 

 

 

Saps que són els Equips de Protecció Individual (EPI's)? 

 

 
 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 
Sí 24 10% 12 11% 0 0% 10 22% 2 6% 

    

 
No 208 90% 94 89% 44 100% 36 78% 34 94% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     
 

 

 

         

     

  

 

    

 

  

   

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

      

 

 

10%

90%

Total

Sí

No

11%

89%

1r

100
%

2n

22%

78%

3r 6%

94%

4t
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Coneixes les normes de seguretat per ser servir un cúter? 
 
 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 
Sí 98 42% 60 57% 14 32% 16 35% 8 22% 

    

 
No 24 10% 6 6% 8 18% 6 13% 4 11% 

    

 

No fa falta 
cap mesura, 
només cal 
tenir molta 
cura. 

110 47% 40 38% 22 50% 24 52% 24 67% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

    

  
         

      

 
 

 

 
 

 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

   

 

42%

10%

48%

Total

Sí

No

No fa falta cap mesura, 
només cal tenir molta 
cura.

32%

18%

50%

2n

35%

13%

52%

3r

22%

11%67%

4t

56%

6%

38%

1r
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De quin color són els senyals que indiquen l'obligació de fer servir Equips de Protecció? 

 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 
Blau 60 26% 32 30% 6 14% 10 22% 12 33% 

     

 
Verd 10 4% 2 2% 4 9% 2 4% 2 6% 

     

 
Groc 66 28% 20 19% 14 32% 20 43% 12 33% 

     

 
Vermell 96 41% 52 49% 20 45% 14 30% 10 28% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     

  
         

      
 

 

 

   

 

    

 

     

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

 

 

26%

4%

29%

41%

Total

Blau

Verd

Groc

Vermell

30%

2%19%

49%

1r

14%

9%

32%

45%

2n

22%

4%

44%

30%

3r

33%

6%
33%

28%

4t
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3.- Normes de l’Aula de Tecnologia. 

 

 

Qui pot entrar al magatzem de l'Aula de Tecnologia? 
 
 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 

Qualsevol, però amb la prèvia 
autorització del professor/a 

162 70% 74 70% 28 64% 36 78% 24 67% 

     

 

Només el professor/a 56 24% 22 21% 16 36% 8 17% 10 28% 

     

 

Tothom pot entrar-hi 8 3% 6 6% 0 0% 0 0% 2 6% 

     

 

Només una persona de cada 
equip de treball 

6 3% 4 4% 0 0% 2 4% 0 0% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

      
 

 

 

   

 

    

 

      

  

    

 

  

    

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

70%

24%

3%
3% Total

Qualsevol, pero amb la previa 
autorització del professor/a

Només el professor/a

Tothom pot entrar-hi

Només una persona de cada 
equip de treball

70%

21%

5%
4%

1r

64%

36%

2n

78%

18%

4%
3r

67%

28%

5% 4t
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Qui és responsable de la neteja l'Aula de Tecnologia? 
 
 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 

Tothom ha de deixar neta la 
seva àrea de treball abans de 
marxar 

148 64% 72 68% 24 55% 32 70% 20 56% 

    

 

El professor/a 2 1% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

    

 

Una persona de cada grup és 
el responsable de la neteja. 

78 34% 30 28% 18 41% 14 30% 16 44% 

    

 

S'encarrega el servei de 
neteja de l'institut 

4 2% 2 2% 2 5% 0 0% 0 0% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

    
  

    

 

    

 

     

 
 

 

         

 

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

  
         

  

64%

1%

33%

2%
Total

Tothom ha de deixar neta 
la seva àrea de treball 
abans de marxar
El professor/a

Una persona de cada grup 
és el responsable de la 
neteja.
S'encarrega el servei de 
neteja de l'institut

55%
41%

4%
2n

70%

30%

3r

56%

44%

4t

68%
2%

28%

2%
1r
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Si es trenca qualsevol eina, què s'ha de fer? 

 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 

Avisar al professor/a i lliurar-li 206 89% 96 91% 38 86% 42 91% 30 83% 

     

 

Deixar-la al seu lloc, perquè els 
professors la trobin i l'arreglin 

2 1% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 

     

 

Llançar-la a les escombreries i 
agafar una altra 

4 2% 4 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

     

 

Intentar arreglar-la 20 9% 6 6% 6 14% 2 4% 6 17% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     
  

   

 

    

 

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

89%

1%

2%

8%

Total

Avisar al professor/a i lliurar-li

Deixar-la al seu lloc, perquè els 
professors la trobin i l'arreglin

Llançar-la a les escombreries i 
agafar una altra

Intentar arreglar-la90%

4%

6% 1r

86%

14%

2n

91%

5%

4% 3r

83%

17%

4t
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4.- English at Technologies. 

 

 

If you need to cut pieces of wood, what are you going to use? 
 
 

   
                

  

Total 1r 2n 3r 4t 

    

 
Handsaw 88 38% 38 36% 12 27% 28 61% 10 28% 

    

 
Scissors 70 30% 34 32% 12 27% 10 22% 14 39% 

    

 
Hammer 52 22% 22 21% 18 41% 2 4% 10 28% 

    

 
Screwdriver 22 9% 12 11% 2 5% 6 13% 2 6% 

    

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     
 

 

 

 

    

 

   

 

    

  
     

 
    

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

     

  
         

      

 

 

38%

30%

22%

10%

Total

Handsaw

Scissors

Hammer

Screwdriver

36%

32%

21%

11%

1r

27%

27%

41%

5%
2n

61%
22%

4% 13%

3r

28%

39%

28%

5%
4t



  

 

 

Re-Organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia (72426) 
Annexes 
Juan Antonio Torres Ramírez 

Pàgina 16 de 88 
 

 

 

 

 

 

Which one of the following tools is not used to screw? 
 
 

    
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 
Clamp 82 35% 42 40% 18 41% 10 22% 12 33% 

     

 
Screwdriver 62 27% 34 32% 6 14% 10 22% 12 33% 

     

 
Adjustable spanner 48 21% 14 13% 16 36% 12 26% 6 17% 

     

 
Wrench 40 17% 16 15% 4 9% 14 30% 6 17% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     

  
         

       

 
 

 

         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

35%

27%

21%

17%

Total

Clamp

Screwdriver

Adjustable spanner

Wrench

41%

14%

36%

9%

2n

40%

32%

13%

15%

1r

22%

22%

26%

30%

3r

33%

33%

17%

17%

4t
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Which kind of operation can you do with a drill? 

     
                 

  

Total 1r 2n 3r 4t 

     

 
Pierce 86 37% 36 34% 14 32% 22 48% 14 39% 

     

 
Saw 52 22% 26 25% 12 27% 6 13% 8 22% 

     

 
Cut 64 28% 24 23% 14 32% 16 35% 10 28% 

     

 
Screw 30 13% 20 19% 4 9% 2 4% 4 11% 

     

  

232 100% 106 100% 44 100% 46 100% 36 100% 

     

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

      

  
         

       

 

37%

22%

28%

13%

Total

Pierce

Saw

Cut

Screw

34%

24%

23%

19%

1r

32%

27%

32%

9%

2n

48%

13%

35%

4%
3r

39%

22%

28%

11%

4t



  

 

 

Re-Organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia (72426) 
Annexes 
Juan Antonio Torres Ramírez 

Pàgina 18 de 88 
 

 

Annex  III.  Normes de l’Aula de Tecnologia 

1.- Normes de l’Aula de Tecnologia en català. 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’AULA DE TECNOLOGIA 
 

COMPORTAMENT A L’AULA 

 L’alumnat no podrà entrar a l’Aula de Tecnologia sense la presencia del docent 

corresponent i la seva prèvia autorització. A la finalització de la sessió, el docent serà el 

últim en sortir de l’aula. 

 Cada alumne/a mantindrà el seu lloc de treball assignat al llarg del curs. 

 No es començarà cap activitat a l’aula fins que així no ho indiqui el docent. 

 Les motxilles i els efectes personals no es poden tenir sobre les taules de treball. 

 Quan el treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran responsables 

de l’actuació i la feina feta per cadascun d’ells. 

 No està permès córrer ni jugar dins de l’aula. 

 No està permès menjar a l’aula. 

UTILITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT 

 No està permès l’accés al Magatzem, excepte autorització prèvia del docent. 

 Cada grup és responsable de les eines i el material que l’ha sigut assignat i fa servir 

d’una forma correcta i adequada a la normativa. 

 Qualsevol tipus de desperfecte s’ha de comunicar immediatament al docent. 

 Els desperfectes deguts a un mal ús seran responsabilitat de qui els hagi produït i la 

seva restitució serà al seu càrrec. 

 Es treballarà de forma que es generi el mínim residu possible. 

 No està permès fer servir una eina per a qualsevol altre utilitat que no sigui la seva. 

 En el cas d’utilització de màquines eina no està permesa la presència de més de tres 

persones al seu voltant. 

ORDRE I NETEJA 

 Cada grup és responsable de la neteja del seu espai de treball. 

 Els residus generats hauran de ser desats als diferents llocs de recollida establerts. 

 A la finalització de cada sessió un grup (per torns rotatius) serà el responsable de la 

neteja de l’àrea comú de treball (banc de treball amb cargol i àrea de màquines eina). 

 Abans de deixar l’aula cada grup s’haurà d’assegurar que la seva àrea de treball està 

neta i totes les eines recollides i col·locades al seu lloc corresponent. 

 Cada usuari d’estris de pintura serà el responsable de deixar-los nets i recollits. 

 A la finalització de la sessió, si no hi ha altre classe a la mateixa aula, tothom ha de 

posar els tamborets a sobre de les taules. 

SEGURETAT 

 És obligatori utilitzar els equips de protecció individual (ulleres, guants, etc) en aquells 

casos que l’ús de la màquina o l’eina així ho requereixi. 

 Amb la utilització de màquines i  determinades eines s’ha de tenir especial cura amb 

les robes amples, s’han de treure els anells i les polseres i s’ha de recollir el cabell 

(quan aquest és llarg). 
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2.- Normes de l’Aula de Tecnologia en castellà. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE TECNOLOGÍA 

 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 El alumnado no podrá entrar en el Aula de Tecnología sin la presencia del docente 

correspondiente y su previa autorización. A la finalización de la sesión, el docente será 

el último en salir del aula. 

 Cada alumno/a mantendrá su puesto de trabajo asignado a lo largo de todo el curso. 

 No se comenzará ninguna actividad en el aula hasta que así no lo indique el docente. 

 Las mochilas y los efectos personales no se pueden tener sobre las mesas de trabajo. 

 Cuando el trabajo sea en grupo, todos los miembros que lo compongan serán 

responsables de la actuación y el trabajo realizado por cada uno de ellos. 

 No está permitido correr ni jugar dentro del aula. 

 No está permitido comer en el aula. 

UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

 No está permitido el acceso al Almacén, salvo autorización previa del docente. 

 Cada grupo es responsable de las herramientas y el material que le ha sido asignado y 

que utiliza de una forma correcta y adecuada a la normativa. 

 Cualquier tipo de desperfecto se debe comunicar inmediatamente al docente. 

 Los desperfectos debidos a un mal uso serán responsabilidad de quien los haya 

producido y su restitución será a su cargo. 

 Se trabajará de forma que se genere el mínimo residuo posible. 

 No está permitido utilizar una herramienta para cualquier otra utilidad que no sea la 

suya propia. 

 En el caso de utilización de máquinas herramienta no está permitida la presencia de 

más de tres personas a su alrededor. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 Cada grupo es responsable de la limpieza de su lugar de trabajo. 

 Los residuos generados deberán ser desechados en los diferentes lugares de recogida 

establecidos a tal efecto. 

 A la finalización de cada sesión un grupo (por turnos rotativos) será el responsable de 

la limpieza del área común de trabajo (bancos de trabajo con tornillo y área de 

máquinas herramienta). 

 Antes de dejar el aula, cada grupo deberá asegurarse de que su área de trabajo está 

limpia y todas las herramientas recogidas y colocadas en su lugar correspondiente. 

 Cada usuario de los utensilios de pintura será el responsable de dejarlos limpios y 

recogidos. 

 A la finalización de la sesión, si no hay otra clase en la misma aula, todo en mundo 

deberá poner los taburetes sobre las mesas. 

SEGURIDAD 

 Es obligatorio utilizar los equipos de protección individual (gafas, guantes, etc) en 

aquellos casos que el uso de la máquina o la herramienta así lo requiera. 

 Con la utilización de máquinas y determinadas herramientas se debe tener especial 

cuidado con las ropas anchas, se deben quitar los anillos y las pulseras y también se 

deberá recoger el cabello (cuando éste sea largo). 
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3.- Normes de l’Aula de Tecnologia en anglès. 

PERFORMANCE STANDARDS FOR TECHNOLOGY 

CLASSROOM  
 

BEHAVIOR IN THE CLASSROOM 

 Students may not enter into the Technology Classroom without the presence of the 

teacher concerned and prior authorization. At the end of the session, the teacher will be 

the last to leave the classroom. 

 Each student will keep his assigned job place throughout the course. 

 Do not start any business in the classroom to indicate that this is not the teacher. 

 The backpacks and personal effects can have on the work tables. 

 When the work is in a group, all its constituent members will be responsible for the 

actions and work performed by each of them. 

 It is not allowed to run or play in the classroom. 

 It is not allowed to eat in the classroom. 

USE OF EQUIPMENT 

 No access is permitted to warehouse, without prior authorization of the teacher. 

 Each group is responsible for the tools and materials which have been allocated and 

must use them in an appropriate and adequate regulation. 

 Any type of damage must be reported immediately to the teacher. 

 The damage due to misuse shall be the responsibility of the person who has produced 

and will be responsible for restitution. 

 We will work so as to generate as little waste as possible. 

 You may not use a tool for any other purpose than its own. 

 In the case of machine tool use is not permitted the presence of more than three people 

around it. 

CLEAN AND TIDY 

 Each group is responsible for cleaning its workplace. 

 The waste generated shall be disposed at different collection sites established for that 

purpose. 

 At the end of each session a group (rotating shifts) will be responsible for cleaning 

common work area (benches vice and machine tools area). 

 Before leaving the classroom, each group should make sure its workspace is clean and 

all the tools collected and placed in their proper place. 

 Every user of painting utensils will be responsible for leaving them clean and tidy. 

At the end of the session, if no other class in the same room, everyone should put the 

stools on the tables. 

SAFETY 

 It is mandatory to use personal protective equipment (glasses, gloves, etc.) in those 

cases where the use of the machine or tool requires it. 

 With the use of certain machines and tools should be especially careful with loose 

clothing, rings and bracelets should be removed and hair should be collected (if it is 

long). 
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4.- Cartell amb normes de l’Aula de Tecnologia en les tres llengües. 

NORMES DE L’AULA DE TECNOLOGIA 

   
 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’AULA DE TECNOLOGIA 
 

COMPORTAMENT A L’AULA 

 L’alumnat no podrà entrar a l’Aula de Tecnologia sense la presencia del docent 

corresponent i la seva prèvia autorització. A la finalització de la sessió, el docent serà el 

últim en sortir de l’aula. 

 Cada alumne/a mantindrà el seu lloc de treball assignat al llarg del curs. 

 No es començarà cap activitat a l’aula fins que així no ho indiqui el docent. 

 Les motxilles i els efectes personals no es poden tenir sobre les taules de treball. 

 Quan el treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran responsables de 

l’actuació i la feina feta per cadascun d’ells.  

 No està permès córrer ni jugar dins de l’aula. 

 No està permès menjar a l’aula. 

 

UTILITZACIÓ DE L’EQUIPAMENT 

 No està permès l’accés al Magatzem, excepte autorització prèvia del docent. 

 Cada grup és responsable de les eines i el material que l’ha sigut assignat i fa servir d’una 

forma correcta i adequada a la normativa. 

 Qualsevol tipus de desperfecte s’ha de comunicar immediatament al docent. 

 Els desperfectes deguts a un mal ús seran responsabilitat de qui els hagi produït i la seva 

restitució serà al seu càrrec. 

 Es treballarà de forma que es generi el mínim residu possible. 

 No està permès fer servir una eina per a qualsevol altre utilitat que no sigui la seva. 

 En el cas d’utilització de màquines eina no està permesa la presència de més de tres 

persones al seu voltant. 

 

 

ORDRE I NETEJA 

 Cada grup és responsable de la neteja del seu espai de treball.  

 Els residus generats hauran de ser desats als diferents llocs de recollida establerts. 

 A la finalització de cada sessió un grup (per torns rotatius) serà el responsable de la neteja 

de l’àrea comú de treball (banc de treball amb cargol i àrea de màquines eina). 

 Abans de deixar l’aula cada grup s’haurà d’assegurar que la seva àrea de treball està neta i 

totes les eines recollides i col·locades al seu lloc corresponent. 

 Cada usuari d’estris de pintura serà el responsable de deixar-los nets i recollits. 

 A la finalització de la sessió, si no hi ha altre classe a la mateixa aula, tothom ha de posar 

els tamborets a sobre de les taules. 

 

 

 

 

SEGURETAT 

 És obligatori utilitzar els equips de protecció individual (ulleres, guants, etc) en aquells casos 

que l’ús de la màquina o l’eina així ho requereixi. 

 Amb la utilització de màquines i  determinades eines s’ha de tenir especial cura amb les 

robes amples, s’han de treure els anells i les polseres i s’ha de recollir el cabell (quan aquest 

és llarg). 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE TECNOLOGÍA 

 

COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 El alumnado no podrá entrar en el Aula de Tecnología sin la presencia del docente 

correspondiente y su previa autorización. A la finalización de la sesión, el docente será el 

último en salir del aula. 

 Cada alumno/a mantendrá su puesto de trabajo asignado a lo largo de todo el curso. 

 No se comenzará ninguna actividad en el aula hasta que así no lo indique el docente. 

 Las mochilas y los efectos personales no se pueden tener sobre las mesas de trabajo. 

 Cuando el trabajo sea en grupo, todos los miembros que lo compongan serán responsables 

de la actuación y el trabajo realizado por cada uno de ellos. 

 No está permitido correr ni jugar dentro del aula. 

 No está permitido comer en el aula. 

 

UTILIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

 No está permitido el acceso al Almacén, salvo autorización previa del docente. 

 Cada grupo es responsable de las herramientas y el material que le ha sido asignado y que 

utiliza de una forma correcta y adecuada a la normativa. 

 Cualquier tipo de desperfecto se debe comunicar inmediatamente al docente. 

 Los desperfectos debidos a un mal uso serán responsabilidad de quien los haya producido y 

su restitución será a su cargo. 

 Se trabajará de forma que se genere el mínimo residuo posible. 

 No está permitido utilizar una herramienta para cualquier otra utilidad que no sea la suya 

propia. 

 En el caso de utilización de máquinas herramienta no está permitida la presencia de más de 

tres personas a su alrededor. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA 

 Cada grupo es responsable de la limpieza de su lugar de trabajo. 

 Los residuos generados deberán ser desechados en los diferentes lugares de recogida 

establecidos a tal efecto. 

 A la finalización de cada sesión un grupo (por turnos rotativos) será el responsable de la 

limpieza del área común de trabajo (bancos de trabajo con tornillo y área de máquinas 

herramienta). 

 Antes de dejar el aula, cada grupo deberá asegurarse de que su área de trabajo está limpia 

y todas las herramientas recogidas y colocadas en su lugar correspondiente. 

 Cada usuario de los utensilios de pintura será el responsable de dejarlos limpios y 

recogidos. 

 A la finalización de la sesión, si no hay otra clase en la misma aula, todo en mundo deberá 

poner los taburetes sobre las mesas. 

 

SEGURIDAD 

 Es obligatorio utilizar los equipos de protección individual (gafas, guantes, etc) en aquellos 

casos que el uso de la máquina o la herramienta así lo requiera. 

 Con la utilización de máquinas y determinadas herramientas se debe tener especial cuidado 

con las ropas anchas, se deben quitar los anillos y las pulseras y también se deberá recoger 

el cabello (cuando éste sea largo) 

 

PERFORMANCE STANDARDS FOR TECHNOLOGY CLASSROOM  

 

BEHAVIOR IN THE CLASSROOM 

 Students may not enter into the Technology Classroom without the presence of the teacher 

concerned and prior authorization. At the end of the session, the teacher will be the last to 

leave the classroom. 

 Each student will keep his assigned job place throughout the course. 

 Do not start any business in the classroom to indicate that this is not the teacher. 

 The backpacks and personal effects can have on the work tables. 

 When the work is in a group, all its constituent members will be responsible for the actions 

and work performed by each of them. 

 It is not allowed to run or play in the classroom. 

 It is not allowed to eat in the classroom. 

 

USE OF EQUIPMENT 

 No access is permitted to warehouse, without prior authorization of the teacher. 

 Each group is responsible for the tools and materials which have been allocated and must 

use them in an appropriate and adequate regulation. 

 Any type of damage must be reported immediately to the teacher. 

 The damage due to misuse shall be the responsibility of the person who has produced and 

will be responsible for restitution. 

 We will work so as to generate as little waste as possible. 

 You may not use a tool for any other purpose than its own. 

 In the case of machine tool use is not permitted the presence of more than three people 

around it. 

 

 

CLEAN AND TIDY 

 Each group is responsible for cleaning its workplace. 

 The waste generated shall be disposed at different collection sites established for that 

purpose. 

 At the end of each session a group (rotating shifts) will be responsible for cleaning common 

work area (benches vice and machine tools area). 

 Before leaving the classroom, each group should make sure its workspace is clean and all 

the tools collected and placed in their proper place. 

 Every user of painting utensils will be responsible for leaving them clean and tidy.  

At the end of the session, if no other class in the same room, everyone should put the stools 

on the tables. 

 

 

SAFETY 

 It is mandatory to use personal protective equipment (glasses, gloves, etc.) in those cases 

where the use of the machine or tool requires it. 

 With the use of certain machines and tools should be especially careful with loose clothing, 

rings and bracelets should be removed and hair should be collected (if it is long). 
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Annex  IV.  Etiquetes Eines (calaixos antics ) 

 

 

 
ALICATES 

 
ALICATES 

 
PLIERS 

 

 

 

 

 
TORNAVÍS 

 
DESTORNILLADOR 

 
SCREWDRIVER 
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SERJANT 

 
SARGENTO 

 
CLAMP 

 

 

 

 

 
MACETA DE NILÒ 

 
MAZA DE NYLON 

 
NYLON HAMMER 
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MARTELL DE PENA 

 
MARTILLO DE PENA 

 
HAMMER 

 

 

 

 

 
SERJANT DE 

MARQUETERIA 

 
SARGENTO DE 
MARQUETERÍA 

 
MARQUETRY 

CLAMP 
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REGLE GRADUAT 

D’ACER 

 
REGLA GRADUADA 

DE ACERO 

 
STEEL RULER 

 

 

 

 

 

 
ESCAIRE 

 
ESCUADRA 

 
TRY SQUARE 
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RASPA 

 
ESCOFINA 

 
RASP 

 

 

 

 

 
LLIMA PLANA 

 
LIMA PLANA 

 
FLAT FILE 
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LLIMA QUADRADA 

 
LIMA CUADRADA 

 
SQUARE FILE 

 

 

 

 

 

 
LLIMA DE MITJA 

CANYA 

 
LIMA DE MEDIA 

CAÑA 

 
HALF-ROUND FILE 
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ENFORMADOR 

 
FORMÓN 

 
CHISEL 

 

 

 

 

 
XERRAC 

 
SERRUCHO 

 
HANDSAW 
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GONIÒMETRE 

 
GONIÓMETRO 

 
GONIOMETER 

 

 

 

 

 
LLIMA TRIANGULAR 

 
LIMA TRIANGULAR 

 
TRIANGULAR FILE 
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Annex  V.  Etiquetes Eines (calaixos nous) 
 

 

 
SERRA 

D’ARQUET 

 
SIERRA DE 

ARCO 

 
HACKSAW 

 
 

  

 
SERRA 

D’ARQUET 

 
SIERRA DE 

ARCO 

 
HACKSAW 

 
 

 

 
SERRA DE 

MARQUETERIA 

 
SIERRA DE 

MARQUETERÍA 

 
COPING SAW 

 
 

 

 
SERRA DE 

MARQUETERIA 

 
SIERRA DE 

MARQUETERÍA 

 
COPING SAW 
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Annex  VI.  Inventari d’eines a l’abast de l’alumnat. 
 

EINES MANUALS 

Descripció Quantitat 

Escaire metàl·lic 7 

Goniòmetre (molt antics, mal estat) 2 

Regles metàl·liques (1 doblegada i 1 en mal estat) 4 

Maceta de niló 2 

Martell de pena (2 amb mànec casolà) 4 

Serjants 4 

Serjants de marqueteria 4 

Llima triangular 3 

Llima quadrada 4 

Llima de mitja canya 1 

Llima plana 3 

Raspa 4 

Enformador (diferents mides, sense esmolar) 9 

Serra d’arquet (amb fulla) 5 

Serra d’arquet (sense fulla) 10 

Fulla de serra d’arquet 4 

Serra de marqueteria de 140 mm (sense fulla) 6 

Serra de marqueteria de 280 mm (sense fulla) 1 

Serra de marqueteria de 140 mm (inutilitzables) 7 

Serra de marqueteria de 280 mm (inutilitzables) 3 

Xerrac 1 

Alicates universals 1 

Mordassa 3 

Cargol de banc 5 

Tornavís Phillips #1 9 

Tornavís Phillips #2 6 

Tornavís mini punta plana 5 

Tornavís mini punta plana tija llarga 2 

Punxó 1 

Barrina 3 

Alicates pelacables 2 

Alicates de boca plana 2 

 

      EINES ELÈCTRIQUES 

Descripció Quantitat 

Emmotlladora 1 

Trepant de sobretaula 

 1 sense portabroques 

 1 sense molla de retorn i sense fixar a la taula 

 Cap d’ells disposa de protecció 

3 
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Annex  VII.  Inventari d’eines del magatzem. 

 

EINES MANUALS 

Descripció Quantitat 

Llima de mitja canya 4 

Llima plana 1 

Raspa 1 

Llimes mini (diferents tipus) 12 

Tornavís mini punta plana 4 

Tornavís mini punta plana tija llarga 6 

Barrina 6 

Peu de rei 2 

Alicates petits (diferents tipus) 4 

Alicates pelacables 2 

Tisores d’electricista 1 

Tisores d’oficina 6 

Fresa manual 3 

Gúbia 2 

Dessoldador 5 

Claus fixes (diferents mides) -- 

Claus Allen (diferents mides) -- 

 

EINES ELÈCTRIQUES 

Descripció Quantitat 

Soldador elèctric amb suport 8 

Pistola d’adhesiu termofusible 12 

Pistola d’adhesiu termofusible (per reparar) 4 

Serra elèctrica de vogir 2 

Trepant portàtil 2 

Plegadora de plàstics 1 

Torn CNC 1 
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Annex  VIII.  Full de control del panell d’eines. 

 

FULL DE CONTROL DEL PANELL D’EINES Nº____ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L’estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L’estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L’estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 

Data: _______ 

Curs:_______ 

Grup:_______ 

Hora: _______ 

 L’estat del panell és correcte. 

 Incidències detectades (descriure): 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Nom i signatura dels 
components del grup 

 
 
 

____________________ 
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Annex  IX.  Llistat d’eines d’un panell amb cost. 

 

Imatge Descripció 
Quantitat 
per panell 

Preu 
unitari 

Cost Total 

 
Regle d’acer 1 5,12 € 5,12 € 

 
Escaire 1 8,80 € 8,80 € 

 

Serra de marqueteria 1 16,80 € 16,80 € 

 
Serjant de marqueteria 2 5,86 € 11,72 € 

 
Serjant 2 9,45 € 18,90 € 

 
Serra d’arquet 1 11,66 € 11,66 € 

 
Raspa 1 4,05 € 4,05 € 

 Llima plana 1 4,02 € 4,02 € 

 
Llima de mitja canya 1 4,05 € 4,05 € 

 
Alicates universals 1 1,95 € 1,95 € 

 

Alicates pelacables 1 2,50 € 2,50 € 

 
Clau anglesa petita 1 12,93 € 12,93 € 

 
Tisores d'electricista 1 7,74 € 7,74 € 

 Tornavís pla petit 1 1,55 € 1,55 € 

 Tornavís pla mitjà 1 1,15 € 1,15 € 

 Tornavís d'estrella petit 1 2,85 € 2,85 € 

 Tornavís d'estrella mitjà 1 3,75 € 3,75 € 

 Mini tornavís 1 2,09 € 2,09 € 

 Mini tornavís (tija llarga) 1 2,67 € 2,67 € 

 
Barrina 1 1,37 € 1,37 € 

 
Martell de pena 1 3,05 € 3,05 € 

 
Maceta de niló 1 8,95 € 8,95 € 

 Brotxa 1 0,49 € 0,49 € 

Cost total de les eines d’un panell: 138,16 € 
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Annex  X.  Normes d’utilització dels panells d’eines. 
 

   NORMES D’UTILITZACIÓ DELS PANELLS D’EINES 

 Cada grup de treball tindrà assignat un determinat panell d’eines durant tot el curs i 
seran els responsables d’ell. 

 Totes les eines de cada panell estan identificades amb el mateix número que el panell 
que les conté, per això sempre s’hauran de posar al seu panell corresponent. 

 A l’inici de cada sessió els components de cada grup hauran de comprovar que el 
panell té totes les eines al seu lloc i que aquestes es troben en bon estat de 
conservació. En cas de detectar qualsevol incidència al respecte, hauran d’informar 
immediatament al seu professor/a. 

 Al final de cada classe, els components de cada grup hauran de deixar recollides totes 
les eines i hauran de signar un document certificant que totes les eines es troben al seu 
lloc i en un perfecte estat d’us. De la mateixa forma, hauran d’enregistrar a aquest 
document qualsevol possible incidència que hagi pogut succeir amb una determinada 
eina i comunicar-la immediatament al professor/a corresponent. 

 

 
NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS PANELES DE  

HERRAMIENTAS 

 Cada grupo de trabajo tendrá asignado un determinado panel de herramientas durante 
todo el curso y serán los responsables de él. 

 Todas las herramientas de cada panel están identificadas con el mismo número que el 
panel que las contiene, por eso siempre se deberán poner en su panel correspondiente. 

 Al inicio de cada sesión los componentes de cada grupo deberán comprobar que el panel 
tiene todas las herramientas en su sitio y que éstas se encuentran en buen estado de 
conservación. En caso de detectar cualquier incidencia al respecto, deberán informar 
inmediatamente a su profesor/a. 

 Al final de cada clase, los componentes de cada grupo deberán dejar recogidas todas las 
herramientas y deberán firmar un documento certificando que todas las herramientas se 
encuentran en su lugar y en un perfecto estado de uso. De la misma forma, deberán 
registrar en este documento cualquier posible incidencia que haya podido suceder con 
una determinada herramienta y comunicarlo de inmediato al profesor/a correspondiente. 

 

   RULES FOR USE OF PANEL OF TOOLS 

 Each working group will be assigned a specific panel of tools throughout the course and 
will be responsible for it. 

 All tools are identified for each panel with the same number that the panel containing 
them, so always have to be put in the corresponding panel. 

 At the beginning of each session the members of each group shall verify that the panel 
has all the tools in place and they are in good condition. If you detect any problems in this 
regard should be reported immediately to your teacher. 

 After each class, the members of each group will have collected all the tools and leave 
must sign a document certifying that all tools are in place and in a perfect state of use. In 
the same way, this record should document any possible incident that may have 
happened with a particular tool and communicate it immediately to the teacher concerned. 
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Annex  XI.  Etiqueta identificativa del panell d’eines. 

 

 

 

 

 PANELL D’EINES Nº 

1  PANEL DE HERRAMIENTAS Nº 

 TOOL PANEL No. 
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Annex  XII.  Etiquetes identificatives eines. 
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Annex  XIII.  Inventari magatzem de l’Aula de Tecnologia 

 

 Inventari calaixos 
 

Calaixera sobre el banc de treball 

Calaix Nº Contingut 

1 Rodes de goma Ø44, Ø51 

2 
Rodes de goma Ø55, Ø61 
Rodes de fusta Ø40 
Hèlix plàstic 2 pales Ø155 

3 
Politges de diferents diàmetres 
Rodes de plàstic Ø30 

4 
Corretges de goma 
Cremalleres de plàstic 
Junta Tòrica Goma 47x39x4,5 

5 Abraçadores de diferents mides 

6 Engranatges rectes. Dents: 45, 30, 18, 15, 12 

7 
Engranatges rectes. Dents: 58, 38 
Engranatges cònics. Dents: 20 
Bis sense fi 

8 

Engranatges rectes. Dents: 18,13 
Engranatges de corona. Dents: 15 
Rodes de goma Ø21 
Cremalleres de plàstic petites 
Motor elèctric 3V 
Junta goma plana 16x4x4,5 
Tambor maqueta ascensor 

9 
Cable elèctric 
Cables amb connectors de bananes 
Cables amb connectors de pinces de cocodril 

10 Recanvis Kit motor reductor 

11 
Mascles i femelles de Roscar 
Manetes de roscar 

12 
Acobladors eixos. 
Frontisses petites 
Abraçadora cremallera 20-32 

13 
Puntes de diferents mides (1) 
Escaires metàl·lics de diferents mides 

14 Puntes de diferents mides (2) 

15 Claus de Ganxo i bagues 

16 Cargols per fusta (1) (diferents mides) 

17 Cargols per fusta (2) (diferents mides) 

18 Cargols mètric (1) (diferents mides) 

19 Cargols mètric (2) (diferents mides) 

20 
Femelles mètric 
Volanderes 

21 Peces Mecano 

22 
Bombetes i Portabombetes 
Micro interruptors 
Xinxetes 
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Calaixera sobre el banc de treball 

Calaix Nº Contingut 

Terminals elèctrics femella 
Reblons 
Finals de cursa, LED’s i Resistències per maqueta de l’ascensor 

23 Puntes de diferents mides (3) 

24 Puntes de diferents mides (4) 

25 Grapes 

26 Materials de soldadura de coure 

27 

Pinzells i brotxes 
Raspall de pues metàl·liques 
Espàtules 
Vareta roscada M4 

28 
Tornavisos plans petits 
Alicates pelacables 
Barrines 

29 
Tornavisos plans 
Tornavisos estrella 

30 

Alicates diversos 
Tisores 
Freses manuals 
Punxó 

31 Material divers 

32 
Recanvis serres (d’arquet, de marqueteria i de vogir) 
Accessoris Dremmel 

33 Dessoldadors 

34 
Peu de rei 
Escaires 

35 
Broques de diferents mides 
Clau portabroques trepant 

36 Regletes 

37 

Claus fixes 
Claus Allen 
Cúters 
Mini llimes 

38 Resistències 

39  43 Material divers 

 
 

 Inventari Armaris 
 

Armari sota el banc de treball dels calaixos 

Nº Contingut 

44 

Elements del simulador elèctric: 

 Portalàmpada  9 unitats 

 Brunzidor  8 unitats 

 Polsador (Normalment Obert)  10 unitats 

 Commutador Inversor 9 unitats 

 Commutador 2 posicions 20 unitats 
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Armari sota el banc de treball dels calaixos 

Nº Contingut 

44 

(Continuació) 

 Portapiles 10 unitats 

 Interruptor 10 unitats 

 Polsador (Normalment Tancat) 3 unitats 

 Motor 12V 10 unitats 

 Bases per muntatge 22 unitats 

 Cables de connexió 

45 

Oscil·loscopi 1 unitat 
Sistema de transmissió de politges 4 unitats 
Sistema de transmissió per engranatges rectes 4 unitats 
Sist. de trans. per engranatge recte intermedi 2 unitats 
Sistema de transmissió per cadena 2 unitats 
Jocs de peces de fusta 1 unitat 

 

Armari amb vitrina 

Nº Contingut 

46 Material elèctric 

47 

Material de soldadura: 

 Soldadors elèctrics amb suport 

 Suports de recanvi 

 Puntes soldador de recanvi 

 Estany 

 Decapant 

48 
Pistoles d’adhesiu termofusible 
Recanvis d’adhesiu termofusible 

 

Armari de fusta 

Nº Contingut 

49 

Paper d’alumini 
Cordill 
Material de costura 
Filferro 
Paper de vidre 
Cola blanca 
Caixes per preparar materials per l’Aula de Tecnologia 
Fil de coure 
Kits motor reductor 
Bombetes 220V 
Cinta aïllant 
Fulles recanvi serra d’arquet 
Llimes 
Cable 
Material de neteja 
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Annex  XIV.  Etiquetes d’identificació de calaixos i armaris. 

 Etiquetes calaixos petits: 

11  
MASCLES I FEMELLES DE ROSCAR 

MANETES DE ROSCAR 

   

12  
ACOBLADORS EIXOS 
FRONTISES PETITES 

ABRAÇADORA CREMALLERA 20-32 
   

13  
PUNTES DE DIFERENTS MIDES (1) 

ESCAIRES METÀL·LIQUES (DIF. MIDES) 

   

14  PUNTES DE DIFERENTS MIDES (2) 

   

15  
CLAUS DE GANXO 

BAGUES 

   

16  CARGOLS PER FUSTA (1) 

   

17  CARGOLS PER FUSTA (2) 

   

18  CARGOLS MÈTRIC (1) 

   

19  CARGOLS MÈTRIC (2) 

   

20  
FEMELLES MÈTRIC 

VOLANDERES 
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21  PECES MECANO 

   

22  
BOMBETES I PORTABOMBETES – MICROINTERRUPTORS 

XINXETES – REBLONS – TERMINALS FEMELLA 

FINALS DE CURSA – LED’s – RESISTÈNCIA (ASCENSOR) 

   

32  
RECANVIS SERRES 

ACCESSORIS DREMMEL  

   

33  DESSOLDADORS 

   

34  
PEU DE REI 

ESCAIRES 

   

35  
BROQUES DIFERENTS MIDES 

CLAU TREPANT 

   

36  REGLETES 

   

37  
CLAUS FIXES         CLAUS ALLEN 

CÚTER                  MINILLIMES   

   

38  RESISTÈNCIES 

   

39  MATERIAL DIVERS 

   

40  MATERIAL DIVERS 
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41  MATERIAL DIVERS 

   

42  MATERIAL DIVERS 

   

43  MATERIAL DIVERS 

 

 Etiquetes calaixos petits: 

1 RODES DE GOMA  Ø44, Ø51 

  

2 
RODES DE GOMA  Ø55, Ø61 

RODES DE FUSTA Ø40 

HÈLIX Ø155  2 PALES 

  

3 POLITGES DE Ø DIFERENTS 

RODES DE PLÀSTIC Ø30 

  

4 
CORRETGES DE GOMA 

CREMALLERES DE PLÀSTIC 

JUNTES TÒRIQUES DE GOMA 47x39x4,5 
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5 ABRAÇADORES DE DIFERENTS MIDES 

  

6 ENGRANATGES RECTES 

DENTS: 45, 30, 18, 15, 12 

  

7 
ENGRANATGES RECTES DENTS: 58, 38 

ENGRANATGES CÒNICS DENTS: 20 

BIS SENSE FI 

 

8 
ENGRANATGES RECTES DENTS 13, 18 

ENGRANATGES CÒNICS DENTS 15 

TAMBOR MAQUETA ASCENSOR 

JUNTA PLANA GOMA 16x4x4,5 

RODES GOMA Ø30 

CREMALLERES PLÀSTIC 

MOTOR ELECTRIC 3V 

  

9 
CABLES ELÈCTRICS 

CABLES AMB CONECTORS DE BANANA 

CABLES AMB PINCES DE COCODRIL 

  

10 RECANVIS DEL KIT MOTOR REDUCTOR 
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23 PUNTES DE DIFERENTS MIDES (3) 

  

24 PUNTES DE DIFERENTS MIDES (4) 

  

25 GRAPES 

  

26 MATERIALS DE SOLDAURA PER COURE 

 

27 PINZELLS I BROTXES 

ESPÀTULES 

RASPALL DE PUES METÀL·LIQUES 

VARETA ROSCADA M4 

  

28 
TORNAVISOS PLANS PETITS 

ALICATES PELACABLES 

BARRINES 
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29 TORNAVISOS PLANS 

TORNAVISOS D’ESTRELLA 

  

30 ALICATES DIVERSOS 

TISORES 

AVELLANADOR 

PUNXÓ 

  

31 MATERIAL DIVERS 

 

 Etiquetes armaris: 

44 

Elements del simulador elèctric: 

 Portalàmpada  9 unitats 

 Brunzidor  8 unitats 

 Polsador (Normalment Obert) 10 unitats 

 Commutador Inversor 9 unitats 

 Commutador 2 posicions 20 unitats  

 Portapiles 10 unitats 

 Interruptor 10 unitats 

 Polsador (Normalment Tancat) 3 unitats 

 Motor 12V 10 unitats 

 Bases per muntatge 22 unitats 

 Cables de connexió 

 

45 
Oscil·loscopi 1 unitat 
Sistema de transmissió de politges 4 unitats 
Sistema de transmissió per engranatges rectes 4 unitats 
Sist. de trans. per engranatge recte intermedi 2 unitats 
Sistema de transmissió per cadena 2 unitats 
Jocs de peces de fusta 1 unitat 
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46 Material elèctric 

 

47 
Material de soldadura: 

 Soldadors elèctrics amb suport 

 Suports de recanvi 

 Puntes soldador de recanvi 

 Estany 
 Decapant 

 

48 Pistoles d’adhesiu termofusible 
Recanvis d’adhesiu termofusible 

 

 

49 

Paper d’alumini 
Cordill 
Material de costura 
Filferro 
Paper de vidre 
Cola blanca 
Caixes per preparar materials per l’Aula de Tecnologia 
Fil de coure 
Kits motor reductor 
Bombetes 220V 
Cinta aïllant 
Fulles recanvi serra d’arquet 
Llimes 
Cable 
Material de neteja 
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Annex  XV.  Cartell d’accés al magatzem de l’Aula de Tecnologia 

 

 
 

 

MAGATZEM 

NOMÉS PERSONAL 

AUTORITZAT 

 

ALMACÉN 

SÓLO PERSONAL 

AUTORIZADO 

 

WAREHOUSE 

AUTHORIZED 

PERSONNEL ONLY 



  

 

 

Re-Organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia (72426) 
Annexes 
Juan Antonio Torres Ramírez 

Pàgina 49 de 88 
 

 

Annex  XVI.  Cartell demanant ordre. 

 

 

Que estigui tot endreçat  

també depèn de tu. 

Deixa tot com t’ho has  

trobat o millor. 
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Annex  XVII.  Fitxa formativa de seguretat. 

 

FITXA FORMATIVA DE SEGURETAT 
 

Per treballar d’una forma segura, és molt important conèixer tots els riscos als que s’està 
exposat quan es desenvolupa qualsevol tipus de tasca. Per identificar aquestes situacions de 
riscs així com les possibles prohibicions, advertiments o situacions de seguretat es fa servir la 
senyalització. Aquesta es troba normalitzada a través d’uns codis de color (color de fons de la 
senyal i el seu respectiu color de lletres o símbols) que indiquen totes aquestes possibles 
situacions i el seu significat es troba recollit a la següent taula: 

COLOR SIGNIFICAT UTILITZACIÓ 

VERMELL 

Senyal de prohibició Comportaments perillosos 

Perill – Alarma 
Aturada, dispositius de desconnexió 
d’emergència. Evacuació 

Material i equips de lluita 
contra incendis 

Identificació i localització 

GROC Senyal d’advertiment  Atenció, precaució o verificació. 

BLAU Senyal d’obligació 
Comportament o acció específica. 
Obligació de fer servir un equip de 
protecció personal. 

VERD 
Senyal de salvament o 

d’auxili 
Portes, sortides, passatges, material, lloc 
de salvament o de socors 

Situació de seguretat Tornada a la normalitat 

 
Els senyals més habituals que ens podem trobar a l’Aula de Tecnologia són els següents: 

 

Prohibit 
passar 

 

Perill 
elèctric 

 

Sortida  
d’emergència 

 

Obligació de 
portar ulleres 
protectores 

 

Obligació de 
portar guants 

 

Obligació de 
portar 
mascareta 

 
Els Equips de Protecció Individual (EPI’s) d’ús més habitual a l’Aula de Tecnologia són els 

següents: 

 

Ulleres de seguretat: 
Per evitar que entrin al ulls petites partícules o esquitxades projectades 
per la utilització de determinades eines o materials. 

 

Guants de cuir: 
Per evitar talls a les mans per la manipulació de determinades eines o 
materials. També per evitar cremades per la manipulació d’eines o 
objectes calents. 

 

Mascareta: 
Per evitar la inhalació de la pols produït per l’ús de diferents eines o els 
vapors nocius que emeten determinats productes. 

De tots aquests equips existeixen de diferents tipus, en funció del riscs que han de evitar.
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Annex  XVIII.  Fitxes d’eines. 

FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 ALICATES UNIVERSALS Eina d’agafar o retenir 

 ALICATES UNIVERSALES Herramienta de coger o sujetar 

 UNIVERSAL PLIERS Take or withhold tool 

 
Funció: 
Són adequades per subjectar amb força, tallar o 
torçar filferro o materials semblants. 
Normes d’ús: 
Utilitzar correctament les seves parts segons la 
seva finalitat: 

 Subjecció d'objectes cilíndrics 

 Manipulació de platines i peces planes 

 Tallament de filferro 
Normes de seguretat: 

 No s’han de col·locar mai els dits entre el 
mànec. 

 En cas d’utilitzar les alicates amb tensió 
elèctrica, el mànec ha de ser aïllant. 

Normes de conservació: 

 No s’ha d’utilitzar per picar. 

 No s’han de tallar materials molt durs. 

 

Función: 
Son adecuados para sujetar con fuerza, cortar o 
torcer alambre o materiales similares. 
Normas de uso: 
Utilizar correctamente sus partes según su 
finalidad: 

 Sujeción de objetos cilíndricos. 

 Manipulación de platinas y piezas planas. 

 Corte de alambre. 
Normas de seguridad: 

 No colocar nunca los dedos entre el mango. 

 En caso de utilizar los alicates con tensión 
eléctrica, el mango debe ser aislante. 
Normas de conservación: 

 No utilizar para picar. 

 No cortar materiales muy duros. 

 
 

Function: 
They are suitable to hold tightly, cut or twist wire 
or similar materials. 
Rules of Use: 
Correctly use parts according to their purpose: 

 Securing of cylindrical objects. 

 Handling of sinkers and flat parts. 

 Cut wire. 
Safety Standards: 

 Never place your fingers between the handle. 

 When using the pliers with voltage, the handle 
should be insulated. 

Conservation Standards: 

 Do not use for hitting. 

 Do not cut very hard materials. 
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FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 BARRINA Eina de perforació 

 BARRENA Herramienta de perforación 

 GIMLET Drilling tool 

 
Funció: 
S’utilitza per foradar fusta o altres materials tous i 
per iniciar el roscatge de visos. 
Normes d’ús: 

 S’utilitza per perforar fusta o materials tous. 

 També es pot utilitzar per iniciar el roscatge de 
visos. 

 El sentit de gir ha de ser el de les agulles del 
rellotge en perforar i en sentit contrari en retirar-
la. 

Normes de seguretat: 

 La unió de la tija amb el mànec ha de ser 
sòlida, sinó és així, pot provocar lesions a la 
mà. 

 La punta està afilada, per tant cal anar en 
compte amb el seu ús. 

Normes de conservació: 

 No s’ha de fer servir amb materials durs com 
metalls o ceràmica. 

 
Función: 
Se utiliza para agujerear madera u otros materiales 
blandos y para iniciar el roscado de tornillos. 
Normas de uso: 

 Se utiliza para perforar madera o materiales 
blandos. 

 También se puede utilizar para iniciar el 
roscado de tornillos. 

 El sentido de giro será el de las agujas del reloj 
en perforar y en sentido contrario en retirarla. 

Normas de seguridad: 

 La unión del tallo con el mango debe ser sólida, 
sino es así, puede provocar lesiones en la 
mano. 

 La punta está afilada, por lo tanto hay que tener 
cuidado con su uso. 

Normas de conservación: 

 No utilizar con materiales duros como metales 
o cerámica. 

 
 
Function: 
It is used for boring wood or other soft materials 
and to initiate threading screws. 
Rules of Use: 

 Used for drilling in wood or soft materials. 

 You can also use to start tapping screws. 

 The direction of rotation will be the clockwise 
to drill and in the opposite direction to 
withdraw it. 

Safety Standards: 

 The union of the stem with the handle must be 

strong, but so can cause hand injuries. 

 The tip is sharp, so be careful with its use. 
Conservation Standards: 

 Do not use with hard materials like metals or 
ceramics. 
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FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 CARGOL DE BANC Eina passiva 

 TORNILLO DE BANCO Herramienta pasiva 

 BENCH VICE Pasive tool 

 
Funció: 

S’utilitza per immobilitzar peces en el banc de treball. 
Normes d’ús: 

 S’utilitza per subjectar les peces que hem de treballar, 
tant si les hem de foradar, llimar, doblegar, serrar, etc. 

 El cargol ha d’estar fixat correctament al banc de treball. 

 L’obertura o tancament del cargol es fa amb la barra o 
palanca. 

Normes de seguretat: 

 Per prémer més fort el cargol, no es pot picar la palanca 
amb el martell o un altre objecte. 

 La peça ha d’estar ben subjecta. No es pot moure quan 
hi treballem a sobre. 

 Les estries de les mordasses no poden estar 
desgastades. 

Normes de conservació: 

 No prémer les mordasses sense cap peça entremig, es 
fan malbé. 

 Deixar les mordasses afluixades. 

 
Función: 

Se utiliza para inmovilizar piezas en el banco de trabajo. 

Normas de uso: 

 Se utiliza para sujetar las piezas que se tienen que 
trabajar, tanto si se tienen que agujerear, limar, 
doblar, serrar, etc. 

 El tornillo debe estar fijado correctamente al banco 
de trabajo. 

 La apertura y cierre del tornillo se hace mediante la 

barra o palanca. 
Normas de seguridad: 

 Para apretar más fuerte el tornillo, no se debe picar 
en la palanca con el martillo u otro objeto. 

 La pieza tiene que estar bien sujeta. No se puede 
mover cuando se trabaja en ella. 

Normas de conservación: 

 No apretar las mordazas sin una pieza en medio, ya 
que se estropean. 

  Dejar las mordazas flojas. 

 
Function: 

It is used to immobilize parts in the workbench. 
Rules of Use: 

 Used to hold the pieces have to work, whether they 
have to be boring, shaping, bending, sawing, etc. 

 The screw must be properly secured to the workbench.  

 The opening and closing of the screw is made by the 
rod or lever. 

 Safety Standards: 

 To tighten the screw stronger, do not bite on the lever 
with a hammer or other object. 

 The piece must be securely fastened. Can not move 
when working on it. 

Conservation Standards: 

 Do not tighten the clamps without a piece inside, as 

they spoil. 

  Leave the clamps loose. 
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FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 CLAU ALLEN Eina de cargolar 

 LLAVE ALLEN Herramienta de atornillar 

 HEXAGONAL WRENCH Screwdriving tool 

 
Funció: 
S’utilitza per collar o afluixar cargols de cabota femella 
hexagonal (Allen) 

Normes d’ús: 

 La mida de la clau sempre ha de coincidir 
exactament amb la mida del cap del cargol Allen. 

Normes de seguretat: 

 S’han de fer servir amb les mans netes. 

 No estan preparades per ser utilitzades en llocs amb 
tensió elèctrica. 

Normes de conservació: 

 S’han de mantenir netes. 

 No se les ha de colpejar mai  amb el martell. 

 No fer servir quan la mida de la clau i el cargol no 
coincideixen exactament. 

 
Función: 

Se utiliza para apretar o aflojar tornillos de cabeza hembra 

hexagonal (Allen). 

 

Normas de uso: 

 El tamaño de la llave siempre debe coincidir 
exactamente con el tamaño de la cabeza del tornillo 
Allen. 

 

Normas de seguridad: 

 Se utilizarán con las manos limpias. 

 No están preparadas para ser utilizadas en lugares 
con tensión eléctrica. 

 

Normas de conservación: 

 Se deberá mantener limpia. 

 No se debe golpear nunca con el martillo. 

 No utilizar cuando la medida de la llave y el tornillo 
Allen no coincidan exactamente. 

 
Function: 

It is used to tighten or loosen Allen screws. 

 

Rules of Use: 

 The size of the hexagonal wrench must always 

exactly match with the size of the Allen screw. 

 

Safety Standards: 

 Must be used with clean hands. 

 Not ready to be used in places with voltage. 

 

Conservation Standards: 

 Must be kept clean. 

 Do not ever hit with a hammer. 

 Do not use when the size of the hexagonal wrench 
and the Allen screw does not match exactly. 
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 NOM 
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FAMILIA D’EINES 

 CLAU ANGLESA Eina de cargolar 

 LLAVE INGLESA Herramienta de atornillar 

 ADJUSTABLE SPANNER Screwdriving tool 

 
Funció: 
S’utilitza per collar o afluixar femelles o cargols de 
cap hexagonal o quadrat. 
Normes d’ús: 

 La mida ajustada a la clau sempre ha de 
coincidir exactament amb la mida del cap del 
cargol o la femella. 

Normes de seguretat: 

 S’han de fer servir amb les mans netes. 

 No es poden utilitzar mai com a martell. 

 No estan preparades per ser utilitzades en llocs 
amb tensió elèctrica. 

Normes de conservació: 

 S’han de mantenir netes. 

 No se’ls ha de colpejar mai  amb el martell. 
 

 

 

Función: 

Se utiliza para apretar o aflojar tuercas o tornillos 

de cabeza hexagonal o cuadrada. 

Normas de uso: 

 El medida ajustada en la llave siempre debe 
coincidir exactamente con el tamaño de la 
cabeza del tornillo o la tuerca. 

Normas de seguridad: 

 Se utilizarán con las manos limpias. 

 No utilizar nunca como martillo. 

 No están preparadas para ser utilizadas en 
lugares con tensión eléctrica. 

Normas de conservación: 

 Se deberá mantener limpia. 

 No se debe golpear nunca con el martillo. 

 
 

Function: 

It is used to tighten or loosen nuts or hex head or 

square screws. 

Rules of Use: 

 The size set of the adjustable spanner must 

always exactly match with the size of the 

screw head or nut. 

Safety Standards: 

 Must be used with clean hands. 

 Never use as a hammer 

 Not ready to be used in places with voltage. 

Conservation Standards: 

 Must be kept clean. 

 Do not ever hit with a hammer. 
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 NOM 
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FAMILIA D’EINES 

 CLAU FIXA Eina de cargolar 

 LLAVE FIJA Herramienta de atornillar 

 WRENCH Screwdriving tool 

 
Funció: 
S’utilitza per collar o afluixar femelles o cargols de 
cabota hexagonal o quadrada. 
Normes d’ús: 

 La mida de la clau sempre ha de coincidir 
exactament amb la mida del cap del cargol o la 
femella. 

Normes de seguretat: 

 S’han de fer servir amb les mans netes. 

 No es poden utilitzar mai com a martell. 

 No estan preparades per ser utilitzades en llocs amb 
tensió elèctrica. 

Normes de conservació: 

 S’han de mantenir netes. 

 No se les ha de colpejar mai  amb el martell. 

 No fer servir quan la mida de la clau i el cargol o la 
femella no coincideixen exactament. 

 

 

 
Función: 

Se utiliza para apretar o aflojar tuercas o tornillos de 

cabeza hexagonal o cuadrada. 

Normas de uso: 

 El tamaño de la llave siempre debe coincidir 
exactamente con el tamaño de la cabeza del 
tornillo o la tuerca. 

Normas de seguridad: 

 Se utilizarán con las manos limpias. 

 No utilizar nunca como martillo. 

 No están preparadas para ser utilizadas en 
lugares con tensión eléctrica. 

Normas de conservación: 

 Se deberá mantener limpia. 

 No se debe golpear nunca con el martillo. 

 No utilizar cuando la medida de la llave y el 
tornillo o la tuerca no coincidan exactamente. 

 
Function: 

It is used to tighten or loosen nuts or hex head or 

square screws. 

Rules of Use: 

 The size of the wrench must always exactly match 

with the size of the screw head or nut. 

Safety Standards: 

 Must be used with clean hands. 

 Never use as a hammer 

 Not ready to be used in places with voltage. 

Conservation Standards: 

 Must be kept clean. 

 Do not ever hit with a hammer. 

 Do not use when the size of the wrench and the 
screw or the nut does not match exactly. 
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 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 CÚTER Eina de tall 

 CÚTER Herramienta de corte 

 CUTTER Cutting tool 

 
Funció: 
Serveix per fer talls llargs i rectes en paper, cartró i 
làmines fines de materials tous. 
Normes d’ús: 

 S’utilitza amb el regle metàl·lic que fa de guia. 

 Abans de fer-ho servir, s’ha de protegir la taula o el 
banc de treball per no ratllar-los. 

Normes de seguretat: 

 Al tallar no s’ha de tenir cap part del cos a l’abast de 
la línia de tall. S’ha de tallar cap a fora. 

 S’han utilitzar guants de protecció de cuir. 

 Al deixar el cúter, sempre s’ha d’amagar la fulla. 

 Trencar l’extrem de la fulla per renovar el tall és 
perillós i s’han de fer servir guants i ulleres de 
protecció. 

Normes de conservació: 

 Cal renovar la fulla de tall periòdicament. 
 

 

 
Función: 
Sirve para hacer cortes largos y rectos en papel, cartón 
y láminas de materiales blandos.  
Normas de uso: 

 Se utiliza con la regla de acero que hace de guía 
para el corte. 

 Antes de utilizarlo, se debe proteger la mesa o el 
banco de trabajo para que no se rallen. 

Normas de seguridad: 

 A la hora de cortar no se debe tener ninguna parte 
del cuerpo en la línea de corte. Se debe cortar 
siempre hacia afuera . 

 Se deben utilizar guantes de cuero. 

 Al dejar el cúter, siempre se debe esconder la 
cuchilla. 

 Romper la punta de la cuchilla para renovar el corte 
es peligroso y se deben utilizar guantes y gafas de 
protección. 
Normas de conservación: 

 Hay que renovar periódicamente la cuchilla. 

 
Function: 
Used to make long straight cuts in paper, cardboard 
and sheets of soft materials. 
Rules of Use: 

 Use with steel rule making guide for cutting. 

 Before use, protect table or bench to avoid 
scratching. 

Safety Standards: 

 When cutting should not have any body parts on the 
cut line. It should always cut out. 

 You should use leather gloves. 

 When leaving the cutter, always hide the blade.  

 Breaking the tip of the blade to renew the cutting is 
dangerous and you should wear gloves and 
goggles. 

Conservation Standards: 

 The blade must be renewed periodically. 
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 ESCAIRE Eina de mesurar, marcar i traçar 

 ESCUADRA Herramienta de medir, marcar y trazar 

 TRY SQUARES Measuring, marking and tracing tool 

 

Funció: 
Serveix per traçar o marcar línies i angles rectes. També 
s’utilitza per comprovar angles de 90º. 
Normes d’ús: 

 Sempre hauríem d’elegir una cara de la peça de 
referència que considerem plana, damunt la qual 
recolzarem i podrem desplaçar l’escaire amb la 
finalitat de comprovar la coincidència entre les cares.  

 Per a la comprovació d’un angle recte (90º), 
desplaçarem l’escaire damunt la cara de referència i 
comprovarem la coincidència de l’altra cara de la 
peça. 

 Pel traçat de perpendiculars hem de recolzar 
l’escaire damunt la cara de referència i desplaçar-lo 

 És un aparell de mesura, per tant hem de tenir molta 
cura a l’hora d’usar-lo. 

Normes de seguretat: 
-- 
Normes de conservació: 
 No s’ha de colpejar.  

 

Función: 

Sirve para trazar o marcar líneas e inglés rectas. También 
se utiliza para comprobar inglés de 90 º. 
Normas de uso: 

 Siempre deberíamos elegir una cara de la pieza de 
referencia que consideramos plana, sobre la que 
apoyaremos y podremos desplazar la escuadra con la 
finalidad de comprobar la coincidencia entre las caras. 

 Para la comprobación de un ángulo recto (90º), 
desplazaremos la escuadra sobre la cara de referencia 
y comprobaremos la  coincidencia de la otra cara de la 
pieza. 

 Para el trazado de perpendiculares tenemos que 
apoyar la escuadra sobre la cara de referencia y 
desplazarlo. 

 Es un aparato de medida, por lo tanto debemos tener 
mucho cuidado al usarlo. 

Normas de seguridad: 

-- 
Normas de conservación: 

• No golpear. 

 
 

Function: 
Serves to draw or make straight lines and English. It is 
also used to check English 90º. 
Rules of Use: 

 We should always choose one side of the piece as 
a reference that we consider flat, on which we will 
support and move the square with the purpose of 
assessing the match between the sides. 

 For the verification of a right angle (90°), move the 
square on the side of reference and check the 
coincidence of the other side of the piece. 

 Perpendicular to the path we have to support the 
squad on the side of reference and move it 

 It is a tester, so we must be careful when using it. 
Safety Standards: 
-- 
Conservation Standards: 
 Do not hit. 
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 GONIÒMETRE Eina de mesurar, marcar i traçar 

 GONIÓMETRO Herramienta de medir, marcar y trazar 

 GONIOMETER Measuring, marking and tracing tool 

 
Funció: 
S’utilitza per marcar, mesurar i transportar angles 
entre 0 - 180º. 
Normes d’ús: 
 S'utilitza per mesurar angles. 

 És un instrument de mesura, per tant s’ha de 
tenir cura a l’hora d’usar-lo. 

Normes de seguretat: 
-- 
Normes de conservació: 

 No el podem barrejar amb les altres eines. 

 Cal netejar-lo i greixar-lo periòdicament per 
protegir-lo de l’oxidació. 

 

 

Función: 
Se utiliza para marcar, medir y transportar inglés 
entre 0 - 180 º. 
Normas de uso: 

 Se utiliza para medir ángulos. 

  Es un instrumento de medida, por tanto se 
debe tener cuidado al usarlo. 

Normas de seguridad: 
-- 
Normas de conservación: 

 No lo podemos mezclar con las otras 
herramientas. 

 Hay que limpiarlo y engrasarlo 
periódicamente para protegerlo de la 
oxidación. 

 

 
 

Function: 
Used to mark, measure and carrying angles 
between 0-180 °. 
Rules of Use: 

 Used to measure angles. 

 It is a measuring instrument, so be careful 
when using it. 

Safety rules: 
-- 
Conservation Rules: 

 We can not mix with other tools. 

 Please clean it and oiling it regularly to 
protect it from oxidation. 
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 LLIMA PLANA Eina d’abrasió o fricció 

 LIMA PLANA Herramienta de abrasión o fricción 

 FLAT FILE Abrasion or friction tool 

 
Funció: 
Serveix per arrencar petits trossos de metall, plàstic o 
fusta, polir i allisar. 
Normes d’ús: 

 Agafar-la pel mànec i recolzar l’altre ma a l’altre 
extrem de la llima. 

 Subjectar correctament de la peça  a llimar per evitar 
vibracions. 

 Direcció del llimat: 
 S'empeny endavant 
 Desplaçament horitzontal sense vaivens 
 Llimar fent passades encreuades a 45º 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar ben subjecte a la llima i net de 
greix. 

 No poden estar greixoses, desgastades o plenes de 
llimadures. 

Normes de conservació: 

 Neteja de les llimadures amb la carda. 

 Cal evitar donar cops entre les llimes. 

 

Función: 
Sirve para arrancar pequeños trozos de metal, 
plástico o madera, pulir y alisar. 
Normas de uso: 

 Cogerla por el mango y apoyar la otra mano al otro 
extremo de la lima. 

 Sujetar correctamente de la pieza a limar para 
evitar vibraciones. 

 Dirección del limado: 
 Se empuja adelante 
 Desplazamiento horizontal sin vaivenes 
 Limar haciendo pasadas cruzadas a 45º 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar bien sujeto a la lima y limpio 
de grasa. 

 No pueden estar grasas, desgastadas o llenas de 
viruta. 

Normas de conservación: 

 Limpieza de las virutas con la carda. 

 Evitar que las limas se golpeen entre sí. 

 
 
Function: 
It launches small pieces of metal, plastic or wood, 
polishing and smoothing. 
Rules of Use: 

 Take it by the handle and support your other hand 
on the other end of the file. 

 Hold the piece correctly filing to avoid vibrations. 

 Address of filing: 
 It pushes forward 
 Scrolling without fluctuations 
 File making cross past a 45º 

Safety Standards: 

 The handle should be securely attached to the file 
and clean of grease. 

 There may be fat, worn or full chip. 
Conservation Standards: 

 Clean the chips with the card. 

 Avoid files are hitting each other. 
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 LLIMA DE MITJA CANYA Eina d’abrasió o fricció 

 LIMA DE MEDIA CAÑA Herramienta de abrasión o fricción 

 HALF-ROUND FILE Abrasion or friction tool 

 
Funció: 
Serveix per arrencar petits trossos de metall, plàstic o 
fusta, polir i allisar. 
Normes d’ús: 

 Agafar-la pel mànec i recolzar l’altre ma a l’altre 
extrem de la llima. 

 Subjectar correctament de la peça  a llimar per evitar 
vibracions. 

 Direcció del llimat: 
 S'empeny endavant 
 Desplaçament horitzontal sense vaivens 
 Llimar fent passades encreuades a 45º 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar ben subjecte a la llima i net de 
greix. 

 No poden estar greixoses, desgastades o plenes de 
llimadures. 

Normes de conservació: 

 Neteja de les llimadures amb la carda. 

 Cal evitar donar cops entre les llimes. 

 
Función: 
Sirve para arrancar pequeños trozos de metal, 
plástico o madera, pulir y alisar. 
Normas de uso: 

 Cogerla por el mango y apoyar la otra mano al otro 
extremo de la lima. 

 Sujetar correctamente de la pieza a limar para 
evitar vibraciones. 

 Dirección del limado: 
 Se empuja adelante 
 Desplazamiento horizontal sin vaivenes 
 Limar haciendo pasadas cruzadas a 45º 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar bien sujeto a la lima y limpio 
de grasa. 

 No pueden estar grasas, desgastadas o llenas de 
viruta. 

Normas de conservación: 

 Limpieza de las virutas con la carda. 

 Evitar que las limas se golpeen entre sí. 

 
Function: 
It launches small pieces of metal, plastic or wood, 
polishing and smoothing. 
Rules of Use: 

 Take it by the handle and support your other hand 
on the other end of the file. 

 Hold the piece correctly filing to avoid vibrations. 

 Address of filing: 
 It pushes forward 
 Scrolling without fluctuations 
 File making cross past a 45º 

Safety Standards: 

 The handle should be securely attached to the file 
and clean of grease. 

 There may be fat, worn or full chip. 
Conservation Standards: 

 Clean the chips with the card. 

 Avoid files are hitting each other. 
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 LLIMA QUADRADA Eina d’abrasió o fricció 

 LIMA CUADRADA Herramienta de abrasión o fricción 

 SQUARE FILE Abrasion or friction tool 

 
Funció: 
Serveix per arrencar petits trossos de metall, plàstic o 
fusta, polir i allisar. 
Normes d’ús: 

 Agafar-la pel mànec i recolzar l’altre ma a l’altre 
extrem de la llima. 

 Subjectar correctament de la peça  a llimar per evitar 
vibracions. 

 Direcció del llimat: 
 S'empeny endavant 
 Desplaçament horitzontal sense vaivens 
 Llimar fent passades encreuades a 45º 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar ben subjecte a la llima i net de 
greix. 

 No poden estar greixoses, desgastades o plenes de 
llimadures. 

Normes de conservació: 

 Neteja de les llimadures amb la carda. 

 Cal evitar donar cops entre les llimes. 

 
Función: 
Sirve para arrancar pequeños trozos de metal, 
plástico o madera, pulir y alisar. 
Normas de uso: 

 Cogerla por el mango y apoyar la otra mano al otro 
extremo de la lima. 

 Sujetar correctamente de la pieza a limar para 
evitar vibraciones. 

 Dirección del limado: 
 Se empuja adelante 
 Desplazamiento horizontal sin vaivenes 
 Limar haciendo pasadas cruzadas a 45º 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar bien sujeto a la lima y limpio 
de grasa. 

 No pueden estar grasas, desgastadas o llenas de 
viruta. 

Normas de conservación: 

 Limpieza de las virutas con la carda. 

 Evitar que las limas se golpeen entre sí. 

 
Function: 
It launches small pieces of metal, plastic or wood, 
polishing and smoothing. 
Rules of Use: 

 Take it by the handle and support your other hand 
on the other end of the file. 

 Hold the piece correctly filing to avoid vibrations. 

 Address of filing: 
 It pushes forward 
 Scrolling without fluctuations 
 File making cross past a 45º 

Safety Standards: 

 The handle should be securely attached to the file 
and clean of grease. 

 There may be fat, worn or full chip. 
Conservation Standards: 

 Clean the chips with the card. 

 Avoid files are hitting each other. 
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 LLIMA TRIANGULAR Eina d’abrasió o fricció 

 LIMA TRIANGULAR Herramienta de abrasión o fricción 

 TRIANGULAR FILE Abrasion or friction tool 

 
Funció: 
Serveix per arrencar petits trossos de metall, plàstic o 
fusta, polir i allisar. 
Normes d’ús: 

 Agafar-la pel mànec i recolzar l’altre ma a l’altre 
extrem de la llima. 

 Subjectar correctament de la peça  a llimar per evitar 
vibracions. 

 Direcció del llimat: 
 S'empeny endavant 
 Desplaçament horitzontal sense vaivens 
 Llimar fent passades encreuades a 45º 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar ben subjecte a la llima i net de 
greix. 

 No poden estar greixoses, desgastades o plenes de 
llimadures. 

Normes de conservació: 

 Neteja de les llimadures amb la carda. 

 Cal evitar donar cops entre les llimes. 

 
Función: 
Sirve para arrancar pequeños trozos de metal, 
plástico o madera, pulir y alisar. 
Normas de uso: 

 Cogerla por el mango y apoyar la otra mano al otro 
extremo de la lima. 

 Sujetar correctamente de la pieza a limar para 
evitar vibraciones. 

 Dirección del limado: 
 Se empuja adelante 
 Desplazamiento horizontal sin vaivenes 
 Limar haciendo pasadas cruzadas a 45º 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar bien sujeto a la lima y limpio 
de grasa. 

 No pueden estar grasas, desgastadas o llenas de 
viruta. 

Normas de conservación: 

 Limpieza de las virutas con la carda. 

 Evitar que las limas se golpeen entre sí. 

 
Function: 
It launches small pieces of metal, plastic or wood, 
polishing and smoothing. 
Rules of Use: 

 Take it by the handle and support your other hand 
on the other end of the file. 

 Hold the piece correctly filing to avoid vibrations. 

 Address of filing: 
 It pushes forward 
 Scrolling without fluctuations 
 File making cross past a 45º 

Safety Standards: 

 The handle should be securely attached to the file 
and clean of grease. 

 There may be fat, worn or full chip. 
Conservation Standards: 

 Clean the chips with the card. 

 Avoid files are hitting each other. 
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 RASPA Eina d’abrasió o fricció 

 ESCOFINA Herramienta de abrasión o fricción 

 RASP Abrasion or friction tool 

 
Funció: 
Consisteix en una eliminació ràpida de fusta o plàstic, 
però mai material metàl·lic. 
Normes d’ús: 

 Agafar-la pel mànec i recolzar l’altre ma a l’altre 
extrem de la llima. 

 Subjectar correctament de la peça  a llimar per evitar 
vibracions. 

 Direcció del llimat: 
 S'empeny endavant 
 Desplaçament horitzontal sense vaivens 
 Llimar fent passades encreuades a 45º 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar ben subjecte a la raspa i net de 
greix. 

 No poden estar greixoses, desgastades o plenes de 
llimadures. 

Normes de conservació: 

 Neteja de les llimadures amb la carda. 

 Cal evitar donar cops entre les llimes. 

 
Función: 
Sirve para arrancar rápidamente pequeños trozos de 
madera o plástico, pero no de material metálico.  
Normas de uso: 

 Cogerla por el mango y apoyar la otra mano al otro 
extremo de la lima. 

 Sujetar correctamente de la pieza a limar para 
evitar vibraciones. 

 Dirección del limado: 
 Se empuja adelante 
 Desplazamiento horizontal sin vaivenes 
 Limar haciendo pasadas cruzadas a 45º 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar bien sujeto a la lima y limpio 
de grasa. 

 No pueden estar grasas, desgastadas o llenas de 
viruta. 

Normas de conservación: 

 Limpieza de las virutas con la carda. 

 Evitar que las limas se golpeen entre sí. 

 
Function: 
It launches quickly small pieces of wood or plastic, but 
not metallic material. 
Rules of Use: 

 Take it by the handle and support your other hand 
on the other end of the file. 

 Hold the piece correctly filing to avoid vibrations. 

 Address of filing: 
 It pushes forward 
 Scrolling without fluctuations 
 File making cross past a 45º 

Safety Standards: 

 The handle should be securely attached to the file 
and clean of grease. 

 There may be fat, worn or full chip. 
Conservation Standards: 

 Clean the chips with the card. 

 Avoid files are hitting each other. 
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 MACETA DE NILÓ Eina de percussió 

 MAZA DE NYLON Herramienta de percusión 

 PLASTIC TIP HAMMER Percussion tool 

 
Funció: 
S’utilitza per aixafar o modificar el material sense 
deixar-hi marques 
Normes d’ús: 

 Agafar fermament el mànec i picar amb 
precaució. 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar sempre en bones 
condicions. 

 No s’ha d’agafar el mànec amb les mans 
greixoses. 

Normes de conservació: 

 Emmagatzemar de forma que el mànec no es 
pugui deteriorar. 

 Comprovar que la maça esta subjectada 
fermament. 

 No fer servir per clavar claus, puntes o similars. 
 

 

 

Función: 
Se utiliza para chafar o modificar el material sin 
dejar marcas. 
Normas de uso: 

 Coger firmemente el mango y picar con 
precaución. 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar siempre en buenas 
condiciones. 

 No coger el mango con las manos 
grasientas. 

Normas de conservación: 

 Almacenar de forma que el mango no se 
pueda deteriorar. 

 Comprobar que la maza esta sujeta 
firmemente. 

 No usar para clavar clavos, puntillas o 
similares. 

 
 

Function: 
Used to muss or modify the material without 
leaving marks. 
Rules of Use: 

 Take mango and chop firmly with caution. 
Safety Standards: 

 The handle should always be in good 
condition. 

 Do not hold the handle with your hands 
greasy. 

 For cutting hard surfaces, you must use safety 
glasses. 

Conservation Standards: 

 Store the handle so that it can not deteriorate. 

 Check that the hub is securely fastened. 

 Do not use to hammer nails and brads. 
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 MARTELL DE PENA Eina de percussió 

 MARTILLO DE PENA Herramienta de percusión 

 HAMMER Percussion tool 

 
Funció: 
Pot colpejar el material i trencar-lo, aixafar-lo o 
modificar-lo.  
Clavar claus i puntes. 
Normes d’ús: 

 Agafar fermament el mànec i picar amb 
precaució. 

Normes de seguretat: 

 El mànec ha d’estar sempre en bones 
condicions. 

 No s’ha d’agafar el mànec amb les mans 
greixoses. 

 En cas de picar superfícies dures, és necessari 
utilitzar ulleres de seguretat. 

Normes de conservació: 

 Emmagatzemar de forma que el mànec no es 
pugui deteriorar. 

 Comprovar que la maça esta subjectada 
fermament. 

 
Función: 
Puede golpear el material y romperlo, aplastarlo o 
modificarlo. 
Clavar clavos y puntas. 
Normas de uso: 

 Coger firmemente el mango y picar con 
precaución. 

Normas de seguridad: 

 El mango debe estar siempre en buenas 
condiciones. 

 No coger el mango con las manos 
grasientas. 

 En caso de picar superficies duras, es 
necesario utilizar gafas de seguridad. 

Normas de conservación: 

 Almacenar de forma que el mango no se 
pueda deteriorar. 

 Comprobar que la maza esta sujeta 
firmemente. 

 
Function: 
You can hit the material and break it, crush it or 
modify it. 
Hammering nails and brads 
Rules of Use: 

 Take mango and chop firmly with caution. 
Safety Standards: 

 The handle should always be in good 
condition. 

 Do not hold the handle with your hands 
greasy. 

 For cutting hard surfaces, you must use safety 
glasses. 

Conservation Standards: 

 Store the handle so that it can not deteriorate. 

 Check that the hub is securely fastened. 
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 ALICATES PELACABLES Eina de tall 

 ALICATES PELACABLES Herramienta de corte 

 WIRE STRIPPER Cutting tool 

 

Funció: 
Són adequades per arrencar l’aïllament del fil 
elèctric. Tenen la possibilitat d’ajustar-se a 
diferents mides. 

Normes d’ús: 

 Ajustar la mida de tall al cable per tallar només 
l’aïllament i cap fil de coure 

Normes de seguretat: 

 No s’han de col·locar mai els dits entre el 
mànec. 

 En cas d’utilitzar les alicates amb tensió 
elèctrica, el mànec ha de ser aïllant. 

Normes de conservació: 

 No s’ha d’utilitzar per picar. 
 

 

Función: 
Son adecuados para arrancar el aislamiento del 
cable eléctrico. Tienen la posibilidad de ajustarse 
para diferentes medidas 
 
Normas de uso: 

 Ajustar la medida del corte del cable para 
cortar únicamente la funda, sin cortar ningún 
hilo de cobre. 

 
Normas de seguridad: 

 No colocar nunca los dedos entre el mango. 

 En caso de utilizar los alicates con tensión 
eléctrica, el mango debe ser aislante. 

 
Normas de conservación: 

 No utilizar para golpear. 

 
 

Function: 
They are suitable for starting the electrical cable 
insulation. They have the ability to adjust for 
different sizes. 
 
Rules of Use: 

 Set the cable cutting measure to cut only the 
sheath without cutting copper wire. 

 
Safety Standards: 

 Never place your fingers between the handle. 

 When using the pliers with voltage, the handle 
should be insulated. 

 
Conservation Standards: 

 Do not use for hitting. 
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 REGLE D’ACER Eina de mesurar, marcar i traçar 

 REGLA DE ACERO Herramienta de medir, marcar y trazar 

 STEEL RULE Measuring, marking and tracing tool 

 
Funció: 
S’utilitza per amidar distàncies curtes. Té la 
possibilitat d’amidar des de l’extrem d’un escaire 
pel fet de coincidir el zero del regle amb el seu 
extrem esquerre. 
Normes d’ús: 

 El zero del regle sempre coincideix amb el seu 
extrem esquerre. 

 És un instrument de mesura, per tant no podem 
usar-lo per altres finalitats. 

 Ha d’estar sempre net. 
Normes de seguretat: 
-- 
Normes de conservació: 

 No colpejar. 

 No doblegar. 
 

 
Función: 
Se utiliza para medir distancias cortas. Tiene la 
posibilidad de medir desde el extremo de una 
escuadra al coincidir el cero de la regla con su 
extremo izquierdo. 

Normas de uso: 
 El cero de la regla siempre coincide con su 

extremo izquierdo. 

 Es un instrumento de medida, por lo tanto no 
podemos usarlo para otros fines. 

 Debe estar siempre limpio. 

Normas de seguridad: 
-- 

Normas de conservación: 

 No golpear. 

 No doblar. 

 
Function: 
Used to measure distances. You can measure 
from the end of a squad to match the zero of the 
ruler with the left edge. 
Rules of Use: 

 The zero of the rule always match the left 
edge. 

 It is a measuring instrument, therefore we can 
not use it for other purposes. 

 Must be clean. 
Safety Standards: 
-- 
Conservation Standards: 

 Do not hit. 

 Do not bend. 
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SERJANT DE 

MARQUETERIA 
Eina d’agafar o retenir 

 
SARGENTO DE 
MARQUETERIA 

Herramienta de coger o sujetar 

 G CLAMP Take or withhold tool 

 

Funció: 
Pot subjectar fullola mentre la cola s’endureix. També 
pot subjectar planxes de fullola o plàstic per mecanitzar-
les. 

Normes d’ús: 

 La pressió de la premuda ha d'anar d'acord amb el 
material. 

Normes de seguretat: 

 Cal tenir cura que el serjant no s’afluixi durant el 
treball. 

Normes de conservació: 

 S’ha d’emmagatzemar afluixat.  

 

Función: 
Puede sujetar chapa de madera mientras la cola se 
endurece. También puede sujetar chapa de madera o 
plástico para mecanizarlas. 

Normas de uso: 

 La presión ejercida tiene que ser adecuada al 
material. 

Normes de seguridad: 

 Hay que tener precaución de que el sargento no 
se afloje durante el trabajo. 

Normas de conservación: 

 Se tiene que almacenar aflojado. 

 
 

Function: 
You can attach plywood while the glue hardens. You 
can also attach wood or plastic sheet for machining. 

Rules of Use: 

 The pressure has to be relevant to the material. 

Safety Standards: 

 Caution should be exercised that the sergeant did 
not come loose during operation. 

Conservation Standards: 

  It has to store loose. 



  

 

 

Re-Organització i formació en l’ús de l’Aula de Tecnologia (72426) 
Annexes 
Juan Antonio Torres Ramírez 

Pàgina 70 de 88 
 

 

 

FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 SERJANT Eina d’agafar o retenir 

 SARGENTO Herramienta de coger o sujetar 

 L CLAMP Take or withhold tool 

 

Funció: 
S’utilitza per mantenir premudes dues peces 
mentre s’enganxen amb l’adhesiu adient. Subjectar 
una peça per mecanitzar-la. 

Normes d’ús: 

 La pressió de la premuda ha d'anar d'acord 
amb el material. 

Normes de seguretat: 

 Cal tenir cura que el serjant no s’afluixi durant 
el treball. 

Normes de conservació: 

 S’ha d’emmagatzemar afluixat.  
 

 

Función: 
Se utiliza para mantener apretadas dos piezas 
mientras se pegan con el adhesivo adecuado. 
Sujetar una piza para mecanizarla. 

Normas de uso: 

 La presión ejercida tiene que ser adecuada 
al material. 

Normes de seguridad: 

 Hay que tener precaución de que el sargento 
no se afloje durante el trabajo. 

Normas de conservación: 

 Se tiene que almacenar aflojado. 
 

 
 

Function: 
Is used to maintain tight two-piece while stuck 
with suitable adhesive. Hold a piece for 
mehanice. 

Rules of Use: 
 The pressure has to be relevant to the 

material. 

Safety Standards: 
 Caution should be exercised that the 

sergeant did not come loose during 
operation. 

Conservation Standards: 
  It has to store loose. 
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 SERRA D’ARQUET Eina de tall 

 SIERRA DE ARCO Herramienta de corte 

 HACKSAW Cutting tool 

 

Funció: 

S’utilitza per tallar trossos de material del qual es desprenen 

serradures. 
Normes d’ús: 

 S’ha d’agafar l'arquet amb les dues mans. 

 Cal iniciar l'operació amb l'angle i la posició correctes. 

 Sempre cal serrar en el mateix sentit 

 Cal empènyer en el sentit de tall. 

 És convenient utilitzar tota la longitud de la fulla. 
Normes de seguretat: 

 No es pot agafar la serra amb les mans greixoses. 

 No s’ha de forçar excessivament la serra i cal evitar 
moviments bruscos durant el serrat. 

 El material que s’ha de serrar ha d’estar subjectat per 
evitar moviments i vibracions. 

 Cal tenir cura dels possibles talls a les mans o en altres 
parts del cos. 

Normes de conservació: 

 Emmagatzemar adequadament. 

 
Función: 

Se utiliza para cortar trozos de material del que se 
desprenden aserraduras. 
Normas de uso: 

 Hay que coger el arco con las dos manos. 

 Iniciar la operación con el ángulo y la posición 
correctos. 

 Siempre hay que serrar en el mismo sentido. 

 Hay que empujar en el sentido de corte. 

 Es conveniente utilizar toda la longitud de la hoja. 
Normas de seguridad: 

 No se puede coger la sierra con las manos grasientas. 

 No se debe forzar excesivamente la sierra y hay que 
evitar movimientos bruscos durante el aserrado. 

 El material que se ha de apretar debe estar sujetado 
para evitar movimientos y vibraciones. 

 Hay que tener cuidado de los posibles cortes en las 
manos o en otras partes del cuerpo. 

Normas de conservación: 

 Almacenar adecuadamente. 

 

Function: 

Is used to cut pieces of material from which stem sawing. 
Rules of Use: 

 You have to take the bow with both hands. 

 Start the operation with the correct angle and position. 

 Always saw the same direction. 

 You have to push in the cutting direction. 

 It is convenient to use the entire length of the blade. 
Safety Standards: 

 Can not get the saw with greasy hands. 

 Do not force the saw over and you should avoid 
sudden movements during sawing. 

 The material to be tightened should be restrained to 
prevent movement and vibration. 

 Beware of possible cuts on the hands or other body 
parts. 

Conservation Standards: 

 Store properly. 
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 SERRA DE MARQUETERIA Eina de tall 

 SIERRA DE MARQUETERIA Herramienta de corte  

 COPING SAW Cuting tool 

 
Funció: 

 S’utilitza per tallar trossos de fusta amb poc gruix dels 
quals es desprenen serradures. És ideal per tallar línies 
corbes tant interiors com exteriors. 

Normes d’ús: 

 Cal iniciar l'operació amb l'angle i la posició correctes. 

 Sempre cal serrar en el mateix sentit 

 Cal empènyer en el sentit de tall. 

 És convenient utilitzar tota la longitud de la fulla. 
Normes de seguretat: 

 No es pot agafar la serra amb les mans greixoses. 

 No s’ha de forçar excessivament la serra i cal evitar 
moviments bruscos durant el serrat. 

 El material que s’ha de serrar ha d’estar subjectat per 
evitar moviments i vibracions. 

 Cal tenir cura dels possibles talls a les mans o en altres 
parts del cos. 

Normes de conservació: 

Emmagatzemar adequadament. 

 
Función: 

Se utiliza para cortar trozos de madera con poco grosor. 
Es ideal para cortar líneas curvas tanto interiores como 
exteriores. 
Normas de uso: 

 Iniciar la operación con el ángulo y la posición 
correctos. 

 Siempre hay que serrar en el mismo sentido. 

 Hay que empujar en el sentido de corte. 

 Es conveniente utilizar toda la longitud de la hoja. 
Normas de seguridad: 

 No se puede coger la sierra con las manos grasientas. 

 No se debe forzar excesivamente la sierra y hay que 
evitar movimientos bruscos durante el aserrado. 

 El material que se ha de apretar debe estar sujetado 
para evitar movimientos y vibraciones. 

 Hay que tener cuidado de los posibles cortes en las 
manos o en otras partes del cuerpo. 

Normas de conservación: 

 Almacenar adecuadamente. 

 
Function: 
Is used to cut pieces of thin wood. It is ideal to cut lines 
both inside and outside curves. 
Rules of Use: 

 Start the operation with the correct angle and 
position. 

 Always saw the same direction. 

 You have to push in the cutting direction. 

 It is convenient to use the entire length of the blade. 
Safety Standards: 

 Can not get the saw with greasy hands. 

 Do not force the saw over and you should avoid 
sudden movements during sawing. 

 The material to be tightened should be restrained to 
prevent movement and vibration. 

 Beware of possible cuts on the hands or other body 
parts. 

Conservation Standards: 

 Store properly. 
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 SOLDADOR ELÈCTRIC Eina de soldar 

 SOLDADOR ELÉCTRICO Herramienta de soldadura  

 SOLDERING IRON Soldering tool 

 
Funció: 

 S’utilitza per soldar conductors, cables elèctrics, components 
electrònics, etc. 

Normes d’ús: 

 Tant les parts que s’han de soldar com les puntes del soldador han 
d’estar netes d’impureses i d’òxid. 

 El soldador ha d’estar calent i la punta estanyada. 

 Per suprimir l’òxid es pot utilitzar pasta desoxidant. Aquesta pasta 
s’aplica directament a una de les peces que s’han de soldar. 

 Cal col·locar la punta del soldador en contacte sobre l’element que 
s’ha de soldar. 

  Un cop aquest element està calent, cal aplicar l’estany sobre la 
punta del soldador. 

 Després de fondre l’estany, se separa el soldador i es deixa refredar 
la soldadura. 

 No es convenient bufar sobre la soldadura ja que un refredament 
ràpid pot produir esquerdes. 

 Una soldadura brillant indica que està ben feta. Una soldadura mat 
indica que és incorrecta. 

Normes de seguretat: 

  No es pot tocar la part metàl·lica del soldador si està calent 

 No s’haurà de recolzar en llocs que es poden cremar  

 Si el soldador està calent, no feu moviments bruscos o sacsejades 
per evitar un despreniment de l’estany amb el perill de produir 
cremades. 

Normes de conservació: 

 Vigilar que el cable i la punta es trobin en bon estat. 

 
Función: 

Se utiliza para soldar conductores, cables eléctricos, componentes 
electrónicos, etc. 
Normas de uso: 

 Tanto las partes que se han de soldar como la punta del soldador 
tienen que estar limpias de impurezas y óxido. 

 El soldador tiene que estar caliente y la punta estañada. 

 Para suprimir el óxido se puede utilizar pasta desoxidante. Esta 
pasta se aplica directamente sobre una de las piezas que se tienen 
que soldar. 

 Una vez que el elemento está caliente, hay que aplicar el estaño 
sobre la punta del soldador. 

 Después de fundir el estaño, se separa el soldador y se deja 
enfriar la soldadura. 

 No es conveniente soplar sobre la soldadura ya que un 
enfriamiento rápido podría producir grietas. 

 Una soldadura brillante indica que está bien hecha. Una soldadura 
mate indica que es incorrecta. 

Normas de seguridad: 

 No se puede tocar la parte metálica del soldador si está caliente. 

 No se deberá apoyar en sitio que se puedan quemar. 

 Si el soldador está caliente, no hacer movimientos bruscos o 
sacudidas para evitar un desprendimiento de estaño con peligro de 
producir quemaduras. 

Normas de conservación: 

 Vigilar que el cable y la punta se encuentren en buen estado. 

 
Function: 

Used for soldering wires, electric cables, electronic 
components, etc. 
Rules of Use: 

 Both parts to be soldered and the tool tip must be clean of 
dirt and rust. 

 The soldering iron has to be hot and the tip tinned. 

  To remove the oxide can be used paste flux. This paste is 

applied directly to one of the parts to be soldered.  

 Once the item is hot, apply the tin on the soldering tip. 

• After melting the tin, separating the soldering iron and let 
cool the weld.  

 Not suitable blow on welding because fast cooling might 

cause cracking. 

 A bright solder indicates that it is well done. A weld mate 

indicates that is incorrect. 
Safety Standards: 

 You can not touch the metal of the soldering iron for heat. 

 It should not be supported by sites that can burn. 

  If the soldering iron is hot, no sudden movements or 

shock to prevent detachment of tin-threatening burns. 
Conservation Standards: 

 Ensure that the cable and the tip are in good condition. 
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 TISORES D’ELECTRICISTA Eina de tall 

 TIJERAS DE ELECTRICISTA Herramienta de corte  

 ELECTRICIAN SCISSORS Cutting tool 

 

Funció: 
S’utilitza per tallar o pelar fils elèctrics. 

Normes d’ús: 

 En cas de pelar un fil conductor hem d’evitar 
malmetre el tall. 

Normes de seguretat: 

 En cas d’utilitzar-les en tensió elèctrica, el 
mànec ha de ser aïllant. 

 Pel fet de ser una eina de tall, hem de vigilar al 
moment d’usar-la. 

Normes de conservació: 

 No s’han de tallar mai materials més durs que 
la tisora utilitzada. 

 

Función: 
Se utiliza para cortar o pelar cables eléctricos. 

Normas de uso: 

 En caso de pelar un cable conductor tenemos  
que evitar estropear el corte. 

Normas de seguridad: 

 En caso de utilizar las con  tensión eléctrica, 
el mango tiene que ser aislante. 

 Por el hecho de ser una herramienta de corte, 
tenemos que tener precaución con su uso. 

Normas de conservación: 

 No se deben cortar materiales más duros que 
las tijeras utilizadas. 

 
 

Function: 
Is used to cut or peel electrical cables. 
 
Rules of Use: 

 If we peel a conductor cable we have to 
prevent damage to the wire. 

 
Safety Standards: 

 For use with voltage, the handle has to be 
insulated. 

 By the fact of being a cutting tool, we must 
be cautious with its use. 

 
Conservation Standards: 

 Do not cut harder materials than the scissors 
used. 
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 TORNAVIS Eina de cargolar 

 DESTORNILLADOR Herramienta de atornillar 

 SCREWDRIVER Screwdriving tool 

 
Funció: 
Ha d'entrar en el cap del cargol per cargolar-lo i 
descargolar-lo mitjançant un moviment de rotació. 

Normes d’ús: 

 No es pot utilitzar com un tallant o un punxó. 

 No es pot utilitzar com una palanca. 

 En cada situació cal utilitzar el tornavís adequat. 

Normes de seguretat: 

 El mànec no pot estar greixós. 

 No es pot subjectar la peça que s’ha de cargolar 
amb la mà. 

 No s’ha de portar el tornavís a les butxaques, ens el 
podem clavar. 

 És preferible que el seu mànec sigui aïllant. 

Normes de conservació: 

 Fer servir només cada tornavís amb el cargol adient 
en mida i tipus. 

 
Función: 
Tiene que entrar en la cabeza del tornillo para 
atornillarlo y desatornillarlo a través de un movimiento 
de rotación. 

Normas de uso: 

 No se puede utilizar como un cortante o un punzón. 

 No se puede utilizar como una palanca. 

 En cada situación hay que utilizar el destornillador 
adecuado. 

Normas de seguridad: 

 El mango no puede estar graso. 

 No sujetar la pieza a atornillar con la mano. 

 No llevar el destornillador en los bolsillos, nos lo 
podemos clavar. 

 Es preferible que su mango sea aislante. 

Normas de conservación: 

 Utilizar sólo cada destornillador con el tornillo 
adecuado en tamaño y tipo. 

 
Function: 
You have to get inside the head of the screw to screw 
and unscrew it through a rotary motion. 
 
Rules of Use: 

 Can not be used as a cutting or punch. 

 Can not be used as a lever. 

 In every situation you must use the appropriate 
screwdriver. 

 
Safety Standards: 

 The handle can not be greasy. 

 Do not hold the piece to be screwed by hand. 

 Do not carry a screwdriver in the pocket, so you 
can punch. 

 It is preferable that the handle was insulated. 

Conservation Standards: 

 Use only every driver with the appropriate screw 
type and size. 
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 TREPANT DE SOBRETAULA Eina de perforació 

 TALADRO DE SOBREMESA Herramienta de perforación 

 BENCH DRILLING MACHINE Drilling tool 

 
Funció: 
Es una màquina que permet fer forats fàcilment, baixant la broca 
perpendicularment a la peça de es vol foradar. 
Normes d’ús: 

 Les broques han d’estar netes i esmolades. 

 El centre del forat ha de coincidir amb la punta de la broca. 

 Sempre que sigui possible, la peça que s’ha de foradar ha 
d’estar ben subjecta durant tota l’operació de foradar amb una 
mordassa. 

 Si el forat és passant, hem de preveure que la broca no toqui 
mai la taula de suport. 

Normes de seguretat: 

 S’ha de demanar permís abans d’utilitzar-lo. 

 Fixar la broca correctament. 

 S’han de fer servir ulleres protectores. 

 Si el cabell es llarg, s’ha de recollir i les robes amples s’han 
d’ajustar. 

 La peça a foradar ha d’estar ben subjecta. 

 La broca sempre ha d’estar perpendicular a la peça a foradar. 

 Després de foradar, no s’ha de tocar la broca. Pot cremar. 

 S’ha de desconnectar una vegada que s’ha foradat. 
Normes de conservació: 

 Fer el manteniment periòdic que indiqui el fabricant. 

 S’ha de netejar a la finalització del seu ús. 

 
Función: 

Es una máquina que permite hacer agujeros fácilmente, bajando la 
broca perpendicularmente a la pieza que se quiere agujerear.  
Normas de uso: 

 Las brocas tienen que estar limpias y afiladas. 

 El centro del agujero debe coincidir con el centro de la broca. 

 Siempre que sea posible, la pieza que se debe agujerear debe 

estar bien sujeta durante toda la operación mediante una 
mordaza. 

 Si el agujero es pasante, se tiene que prever que la broca no 
toque nunca la mesa de soporte. 

Normas de seguridad: 

 Se tiene que pedir permiso para su uso. 

 La broca se tiene que fijar correctamente. 

 Se tienen que utilizar gafas protectoras. 

 Se debe recoger el cabello largo y las prendas sueltas se deben 
ajustar. 

 La pieza a agujerear debe estar bien sujeta. 

 La broca debe estar perpendicular a la pieza. 

 Después de agujerear, no se debe tocar la broca. Puede quemar. 

 Después de agujerear, se debe desconectar. 
Normas de conservación: 

 Se debe hacer el mantenimiento periódico que indique el 
fabricante. 

 Se debe limpiar al finalizar su uso. 

 
Function: 
This machine can easily drill holes, lowering the drill 
perpendicular to the part to be pierce. 
Rules of Use: 

 The drills must be clean and sharp. 

 The center of the hole should coincide with the center of the 
drill. 

  Whenever possible, the part to be pierce must be held 
securely during the entire operation using a clamp. 

 If the hole pass through the piece, you have to provide the 
drill never touch the table stand. 

Safety Standards: 

 You have to ask permission for its use. 

 The drill must be set correctly. 

 You must wear eye protection. 

 You must secure long hair and loose clothing should be 
adjusted. 

 The piece must be securely attached. 

 The drill must be perpendicular to the piece. 

 After piercing, do not touch the drill. It burns. 

  After piercing, disconnect it. 
Conservation Standards: 

 It should be routine maintenance as specified by the 
manufacturer. 

 It should be cleaned after its use. 
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FITXA D’EINA 

 

 NOM 
CLASIFICACIÓ SEGONS  

FAMILIA D’EINES 

 XERRAC Eina de tall 

 SERRUCHO Herramienta de corte 

 HANDSAW Cutting tool 

 

Funció: 
S’utilitza per tallar trossos de fusta del qual es desprenen 

serradures. 
Normes d’ús: 

 Cal marcar la trajectòria abans de tallar. 

 La peça a tallar a d’estar ben subjectada. 

 Cal iniciar l'operació amb l'angle i la posició correctes. 

 Sempre cal serrar en el mateix sentit 

 Cal empènyer en el sentit de tall. 

 És convenient utilitzar tota la longitud de la fulla. 

Normes de seguretat: 

 Quan es talla no s’ha de tenir l’altre mà ni cap part del cos a 

l’abast de la línia de tall. 

 Abans de començar a tallar, s’ha de subjectar bé el material 

amb serjants o amb el cargol de banc. 

 La línia de tall ha de quedar separada de la taula on està 
subjectat el material a tallar. 

Normes de conservació: 

 No s’ha d’utilitzar mai per tallar metalls o materials durs, ja 

que es faria malbé 

 
Función: 

Se utiliza para cortar trozos de madera de los que se 
desprende serrín. 
Normas de uso: 

 Hay que marcar la trayectoria antes de cortar. 

 La pieza a cortar a estar bien sujeta. 

 Iniciar la operación con el ángulo y la posición correctos. 

 Siempre hay que serrar en el mismo sentido. 

 Hay que empujar en el sentido de corte. 

 Es conveniente utilizar toda la longitud de la hoja. 
Normas de seguridad: 

 Cuando se corta no hay que tener la otra mano ni 

ninguna parte del cuerpo al alcance de la línea de corte. 

 Antes de empezar a cortar, debe sujetarse bien el 

material con sargentos o con el tornillo de banco. 

 La línea de corte debe quedar separada de la mesa 
donde está sujeto el material a cortar. 

Normas de conservación: 

 No utilizar nunca para cortar metales o materiales duros, 
ya que se estropearía. 

 

Function: 
Used to cut wood pieces which show sawdust. 

Rules of Use: 

 We must make the path before cutting. 

 The work piece must be secured. 

 Start the operation with the correct angle and position. 

 Always saw in the same direction. 

 You have to push in the cutting direction. 

 It is convenient to use the entire length of the blade. 
Safety Standards: 

 When cutting should not have the other hand or any part 
of the body to reach the cut line. 

 Before cutting, the material must be secured with clamps 
or vice. 

 The cut line should be separated from the table where the 
subject material being cut. 

Conservation Standards: 

 Never use metal-cutting or hard materials, because it 
would spoil. 
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Annex  XIX.  Fitxa de verificació de peça. 

FITXA DE VERIFICACIÓ DE PEÇA Data: 

Grup Verificat (Noms) 

 
 

 

 

 

Grup verificador (Noms) 

 
 

 

 

 

Nom de la peça a verificar: 

Per realitzar la verificació de la peça és imprescindible que el grup verificat lliuri al 
grup verificador el plànol que ha fet servir per a la fabricació de la peça en qüestió. 

VERIFICACIONS A REALITZAR 

Dimensions (longituds, angles, radis i diàmetres) Perpendicularitats 

Valor Nominal Valor Real Dif. detectada  Correctes. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

   
Vores 

   

    Correctes. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

   
Acabat general 

   

    Correcte. 
 Incorrectes. Detallar a 

observacions. 
   

   

Observacions: 

 

 

 

 

 

Resultat de la verificació 

Grup verificador 
 La peça es correcta1. 
 La peça s’ha de modificar i tornar a verificar. 
 S’ha de repetir la peça 
 La ha de revisar el professor/a 
 
Signatures: 

Grup verificat 
 Conforme 
 Disconforme, decideix el 

professor/a 
 

 
Signatures: 

1
Nota: Encara que una peça presenti desviacions, es considerarà correcta quan aquestes són 

petites i no afecten significativament al resultat final del projecte 
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Annex  XX.  Diari d’execució de projecte. 

 

DIARI D’EXECUCIÓ DE PROJECTE 

Projecte: 

Curs: ____ 
Grup: ____ 

Components de l’equip: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

Data1 Registre de l’activitat realitzada2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Al finalitzar cada sessió de treball a l’Aula de Tecnologia s’haurà introduir un nou registre a la taula. 

2 
A aquest apartat s’hauran d’enregistrar les operacions i els avenços realitzats, així com les incidències 
detectades i les eines que s’han fet servir. 
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Annex  XXI.  Sessions Formatives – Mini Unitat Didàctica. 

Presentació per realitzar les sessions formatives a l’alumnat. 
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