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1. Introducció
La finalitat d’aquest treball de fi de màster és proporcionar nou material didàctic, amb activitats i
un nou projecte al taller, per impartir la unitat didàctica de la fusta a l’assignatura de
Tecnologies de primer d’ESO, ja que aquesta és una unitat molt teòrica, almenys en l’institut on
s’ha realitzat el pràcticum, i per tant no és suficientment entenedora per a l’alumnat.
Per a realitzar la temporització de tot el curs s’ha tingut en compte l’experiència del pràcticum i
s’ha considerat que la quantitat d’hores dedicades a aquesta unitat didàctica serà de dotze
hores lectives, es començarà a impartir al segon trimestre i s’acabarà abans de les vacances
de Pasqua.
L’atenció a la diversitat és un aspecte important a tenir en compte a l’hora de la realització
d’una unitat didàctica i més donat que el grup-classe pot ser heterogeni implicant alumnes amb
diferents ritmes d’aprenentatge. Per a aquest motiu és necessari que hi hagi activitats tant
d’ampliació com de reforç per a poder donar solució a aquestes diferències, cosa que s’ha
inclòs al material per a l’alumnat.
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2. Definició i context del problema
L’institut és un centre públic situat al districte de Sants-Montjüic format per quatre línies d’ESO i
quatre de Batxillerat. El departament de Tecnologia està format per quatre professors, cosa que
fa que per a un mateix curs dos professors donin l’assignatura, essent cadascun d’ells
responsable de dos grups. Ambdós professors tenen una forma diferent de donar les classes,
cosa que provoca diferències en el tractament i forma de presentar els temes com també en la
temporització i en el material utilitzat. Per això, en aquest projecte el que es pretén és unificar
els continguts per tal que en un mateix curs, en aquest cas primer d’ESO i a la unitat didàctica
de la fusta, els coneixements a assolir pels diferents grups, a banda dels mínims exigits pel
Departament d’Ensenyament, siguin els mateixos independentment del professorat que
imparteixi l’assignatura.
Per aquest motiu, els principals aspectes a millorar són:
 Crear una programació d’aula per tal que la temporització de la unitat didàctica sigui la
mateixa independentment del professor que imparteixi l’assignatura.
 Introduir rúbriques d’avaluació per fer més objectiva l’avaluació de l’alumnat.
 Introduir activitats per tal que sigui més senzill assolir els coneixements i la unitat
didàctica de la fusta no sigui tan teòrica.
 Ampliar el material didàctic, introduint activitats per atendre la diversitat en el material
de l’alumne creat en format llibre, per impartir la unitat didàctica, el qual puguin seguir
els diferents professors.
 Crear un nou projecte relacionat amb la unitat didàctica de la fusta.
 Explicar a l’alumnat la necessitat del reciclatge i promoure la seva implicació.
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3. Descripció de la solució
Es pretén generar el material didàctic necessari per impartir la unitat didàctica de la fusta
conscienciant a l’alumnat sobre la necessitat de fer un ús responsable dels materials, i també
de la necessitat del reciclatge i la reutilització dels mateixos. Per aquest motiu es generarà el
material del professor i el de l’alumne.
El material del professor inclou: la justificació de la unitat didàctica segons el currículum
(objectius a assolir, continguts a desenvolupar, criteris d’avaluació, competències bàsiques
treballades i connexions amb altres assignatures), la ubicació, la programació d’aula (on
s’inclou la temporització d’aquesta unitat didàctica) i els procediments d’avaluació de l’alumnat.
En aquest treball de fi de màster no es descriu en cada cas la situació de treball a utilitzar ja
que es deixa aquesta decisió a elecció del professor. Això és així degut a que el fet de treballar
de manera individual, en parelles i/o grups depèn molt del grup classe i del professor, tot i que
és convenient alternar les diferents opcions.
D’altra banda, el material per a l’alumnat inclou: la teoria en format llibre, on s’inclouen activitats
per poder assolir, consolidar i aprofundir els coneixements sobre la unitat didàctica impartida
així com la documentació necessària per poder realitzar el projecte al taller.
En aquest treball de fi de màster tampoc es defineix quina és la quantitat d’activitats idònia per
a realitzar a l’aula i a casa, sinó que s’ofereix un ventall d’activitats per a que el professor
elegeixi les que cregui oportunes realitzar en cada cas.
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4. Material per al professor
Aquest capítol inclou la documentació necessària per al professor per tal d’impartir la unitat
didàctica de la fusta i per tal de facilitar-li aquesta tasca d’acord amb el Decret 143/2007, del 26
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO [1].
En el primer apartat es realitza una justificació de la unitat didàctica segons el currículum, on
s’hi inclouen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació d’aquesta unitat, així com les
connexions amb altres matèries i l’atenció a la diversitat, a vegades tan escassa i tan
necessària avui en dia degut a la heterogeneïtat dels grups. A continuació es detallarà on
s’ubica aquesta unitat, la seva temporització i avaluació. També s’inclourà un control per tal
d’avaluar els coneixements assolits per l’alumnat.

4.1. Justificació de la unitat didàctica segons el currículum
4.1.1. Objectius a treballar segons les competències bàsiques
El Decret 143/2007 [1] estableix que tots els alumnes de l’ESO han d’assolir unes
competències bàsiques. A la Taula 1.1 s’esmenten els objectius a treballar d’acord amb les que
es desenvolupen a la unitat didàctica i com es treballaran aquests.
Taula 1.1 Objectius i competències bàsiques a assolir.
Competències bàsiques
Comunicativa lingüística i audiovisual.

CB1

-. Extreure les idees principals d’un text.
-. Redactar de forma coherent i sense errors ortogràfics.
-. Saber comunicar oralment les idees i les activitats realitzades.
* Aquesta competència es tractarà en la realització de les activitats, en la redacció
del control i de la memòria del projecte i en la forma en que l’alumne respon oralment
a les preguntes que el professor li formula.
Artística i cultural.

CB2

-. Valorar el treball ben presentat, ordenat i net.
-. Cuidar l’aspecte final de l’objecte creat.
-. Tenir creativitat en la solució proposada.
* Aquesta competència es valorarà sobretot en el treball realitzat al taller.
Tractament de la informació i competència digital.
-. Utilitzar les noves tecnologies per a la recerca i processat de la informació.
-. Utilitzar processadors de text per a la realització de la memòria ordenant
prèviament tota la informació obtinguda

CB3
* Aquesta competència es tractarà en la realització de la memòria del projecte a
realitzar al taller (ja que s’haurà de realitzar mitjançant l’ús d’un processador de text),
en les activitats d’ampliació (ja que l’alumne haurà de buscar informació a través
d’Internet) i en les activitats interactives.
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Competències bàsiques
Competència matemàtica.

CB4

-. Utilitzar les unitats bàsiques de longitud.
-. Saber realitzar correctament la conversió d’unitats.
-. Treballar amb diferents escales.
* Aquesta competència es tractarà en la realització del croquis, l’esbós i la maqueta
de l’objecte a realitzar al taller.
Aprendre a aprendre.
-. Planificació del temps per complir amb les dates d’entrega de les activitats.
-. Redacció de la memòria seguint un ordre.

CB5
* Aquesta competència es valorarà en l’entrega del les activitats encomanades i de
l’objecte creat en la data establerta. Així com també en la memòria del projecte
realitzat i en el control.
Autonomia i iniciativa personal.

CB6

-. Tenir iniciativa i creativitat.
-. Resoldre els problemes que sorgeixen durant la realització de les activitats i/o del
projecte i aprendre dels errors.
-. Tenir una actitud ferma davant de l’objectiu a aconseguir.
-. Ser crítics amb les activitats realitzades per un mateix.
-. Adquirir hàbits de consum responsable.
* Aquesta competència es tractarà en la realització de les activitats i ajudarà als
alumnes a aprendre a ser autocrítics. A més, també es valorarà amb l’objecte creat,
tenint en compte el seu aspecte final i personalització.
Coneixement i interacció amb el món físic.
-. Tenir una actitud investigadora de cara a l’objecte creat i als temes estudiats.
-. Manipular de forma segura i precisa el material i objectes tecnològics.

CB7
* Aquesta competència es valorarà sobretot en el treball realitzat al taller. Però
també, tot i que en menor mesura, en la realització de les activitats d’ampliació (ja
que aquestes activitats tenen una vesant investigadora que permeten a l’alumne
anar més enllà).
Social i ciutadana.

CB8

-. Saber treballar en equip: respectant, cooperant i dialogant.
-. Aprendre dels companys.
* Aquesta competència es tractarà en la posada en comú de les solucions de les
activitats i en la interacció amb els companys al taller.
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4.1.2. Continguts curriculars
De tot el temari de primer d’ESO disponible al Decret 143/2007 [1], s’han seleccionat com a
continguts a treballar en aquesta unitat didàctica els següents:
 Reconeixement i anàlisi d'eines i màquines pròpies de l'entorn tecnològic: utilització,
normes d’ús i normes de seguretat.
 Anàlisi de les propietats i usos dels diferents materials tècnics, en aquest cas, de la
fusta i del paper i deducció de les seves aplicacions a partir de l'observació i anàlisi de
diferents objectes.
 Valoració de la necessitat de fer un ús responsable dels materials contemplant el seu
possible estalvi, reutilització i reciclatge.
 Valoració de la necessitat d'utilitzar les eines i tècniques adients per treballar amb cada
material seguint les normes de seguretat.
 Disseny i construcció d'un objecte senzill amb els materials i les eines adients.
 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la
documentació i els treballs elaborats.

4.1.3. Continguts didàctics
A continuació s’esmenten quins són els continguts específics de la unitat didàctica:
 La fusta: què és, composició, obtenció i propietats.
 Tipus de fustes: Fustes dures, semidures, toves i artificials. Formes comercials.
 Treball amb la fusta: tècniques de manipulació de la fusta: mesurar i marcar,
subjectar, serrar, perforar, rebaixar i polir, unir i acabar; normes d’ús i seguretat.
 El paper: què és, obtenció, propietats i presentació comercial. Impacte mediambiental.
 El reciclatge: problemes del consum excessiu. La regla de les tres erres.
 Activitats: De reforç i d’ampliació.
 Projecte al taller: Construcció d’un objecte senzill amb fusta i redacció de la memòria.

4.1.4. Objectius relacionats amb els continguts curriculars
Els objectius a assolir pels alumnes en aquesta unitat didàctica en base als continguts definits
al Decret 143/2007 [1], són els mostrats a continuació:


Projectar i construir objectes senzills aplicant el procés tecnològic.



Classificar i descriure les diferents eines del taller segons el seu ús i/o operació.



Reconèixer i utilitzar cadascuna de les eines de forma correcta.



Descriure les normes d’ús i de seguretat de les diferents eines i saber-les aplicar.



Descriure les propietats i característiques dels materials estudiats, en aquest cas, de la
fusta i el paper.
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Distingir els diferents materials que formen un objecte.



Expressar i comunicar idees utilitzant un vocabulari adequat.



Treballar de forma autònoma, responsable i creativa, tot mostrant una actitud dialogant
i de respecte en el treball en equip.



Utilitzar les TIC com a eines de treball habitual.

4.1.5. Objectius didàctics
Al finalitzar la unitat didàctica l’alumne ha de ser capaç de:
 Conèixer la fusta, la seva composició, obtenció, classificació, formes comercials i
propietats.
 Conèixer el paper, un dels materials derivats de la fusta. La seva obtenció, les seves
propietats i la seva presentació comercial.
 Identificar els diferents tipus de fustes en les aplicacions tècniques més usuals.
 Analitzar les propietats dels diversos tipus de fustes a l'hora de seleccionar-los per
elaborar diferents productes.
 Conèixer i emprar correctament les eines, tot coneixent i respectant les normes d’ús i
de seguretat en l'elaboració d'objectes senzills.
 Valorar l’impacte mediambiental produït per aquest tipus de material.
 Conèixer els beneficis del reciclat de la fusta i adquirir hàbits de consum que permetin
l'estalvi.

4.1.6. Criteris d’avaluació curriculars
En base als objectius i continguts mostrats anteriorment, els criteris d’avaluació considerats en
aquesta activitat són:
 Conèixer i utilitzar correctament les eines i màquines emprades al taller respectant les
seves normes d’ús i seguretat.


Descriure les propietats i característiques dels materials estudiats.

 Seguir correctament les fases del procés tecnològic en el disseny i construcció d'un
objecte senzill.
 Dissenyar i construir estructures senzilles de forma real, fent un ús sostenible dels
materials.
 Comunicar de forma coherent i sense errors ortogràfics els treballs quotidians i els
projectes realitzats utilitzant eines informàtiques i també de forma oral.
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4.1.7. Criteris d’avaluació didàctics
Pel que fa a l’avaluació de la unitat didàctica, aquesta es realitzarà mitjançant els criteris
d’avaluació de la Taula 1.2. A més, la Taula 1.2 indica com s’avalua cada una de les
competències bàsiques a assolir i quina és la competència bàsica avaluada en cada moment.
Taula 1.2 Criteris per a avaluar les competències bàsiques.
Avaluació competències bàsiques
Procediments
Criteri d’avaluació

Activitats

Control

Dins de l’aula

Al taller

Fase
Creativitat

Muntatge

Acabats

Memòria del
projecte

Realitzar amb pulcritud les activitats.
Redactar sense errors ortogràfics i de forma coherent.
Entregar les activitats en la data establerta.
Procediments
Criteri d’avaluació
Assolir els diferents objectius didàctics proposats.
Redactar sense errors ortogràfics i de forma coherent.
Actituds
Criteri d’avaluació
Seguir les normes de l’aula (aixecar la mà abans de
parlar, no distreure als altres, etc.).
Participar en la correcció de les activitats a classe i
saber comunicar oralment les idees a transmetre.
Realitzar amb pulcritud el treball i mantenir net el seu
lloc de treball.
Participar activament en el treball en grup i
col·laborar i interactuar amb els demés.
Analitzar el temps disponible i planificar les activitats
a dur a terme.
Utilitzar adequadament els materials i les eines.
Saber aplicar les normes d’ús i seguretat.
Projecte al taller
Criteri d’avaluació
Dissenyar un porta-rotlles de cuina.
Saber encaixar correctament les diferents peces per
conformar el porta-rotlles de cuina.
Comprovar el correcte funcionament del porta-rotlles
de cuina.
Tenir una actitud crítica a l’hora de valorar el muntatge
del porta-rotlles.
Tenir una actitud crítica enfront els acabats realitzats
al porta-rotlles.
Utilitzar un vocabulari adequat respectant les normes
gramaticals.
Elaborar la memòria amb pulcritud.
Ordenar i explicar les diferents fases del projecte
realitzat.
Anomenar i dibuixar les eines utilitzades així com
incloure el croquis i esbós de l’objecte creat.

Competència
bàsica
CB2
CB1
CB5
Competència
bàsica
CB1 i CB5
CB1
Competència
bàsica
CB8
CB1, CB8
CB2
CB8
CB5
CB7
CB7
Competència
bàsica
CB2, CB4, CB6
CB4
CB6
CB6
CB2
CB1
CB2
CB1, CB2, CB3
CB1
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4.1.8. Connexions amb altres matèries
Un cop vist els continguts curriculars de forma detallada, la relació que aquesta unitat didàctica
té amb d’altres assignatures és la següent:
 Matemàtiques: Realització de l’esbós, del croquis i de la maqueta amb les mides
correctes.
 Llengua: Comunicació oral i escrita per compartir idees i projectes: presentació de
documents i/o activitats.
 Ciències de la naturalesa: Reutilització i reciclatge de materials. Compliment de les
normes d’ús i seguretat.

4.1.9. Atenció a la diversitat
Per fer front a la diversitat d’aprenentatges, molt present als nostres dies, es presenten una
sèrie d’activitats de reforç per aquells alumnes que tinguin més dificultats per assolir els
coneixements. De la mateixa manera, també es mostren activitats d’ampliació per aquells
alumnes que els hi és més fàcil assolir els coneixements. Totes aquestes activitats estan
incloses dintre del material per a l’alumnat.

4.2. Ubicació i temporització de la unitat didàctica
4.2.1. Ubicació
Aquesta unitat didàctica està ubicada dins de l’assignatura de Tecnologies de primer d’ESO.
Els continguts d’aquesta assignatura es divideixen en tres grans blocs: La tecnologia i el procés
tecnològic. Eines i materials de tecnologia; disseny i construcció d'objectes i les TIC com eina
per a la integració i la comunicació de la informació.
En el cas del centre pel qual es dissenya aquesta unitat didàctica, les classes de primer d’ESO
tenen un ràtio de 24 alumnes i no es produeix desdoblament, cosa que dificulta l’anar al taller.
Per aquest motiu, normalment només es realitza un projecte al taller, de caràcter individual.
El Decret del Currículum d’educació secundària obligatòria (Decret 143/2007 DOGC núm.
4915) [1] estableix que l’assignatura de Tecnologies és obligatòria i la seva assignació horària
global és de 210 h. Tenint en compte que aquesta assignació s’ha realitzat per als tres primers
cursos de l’ESO, l’assignació horària global per al primer curs serà d’aproximadament 70 h
anuals, que es cursaran a dues hores per setmana.
Tenint en compte l’anterior, la distribució anual aproximada per a primer d’ESO serà la que es
mostra a la Taula 1.3. Cal dir que es dóna prioritat al material de la fusta enfront dels altres
dos, que són els metalls i els plàstics, ja que en el cas de la fusta es realitza un projecte al
taller, que servirà per a poder conèixer les eines i manipular un del materials d’ús habitual així
com també permetrà treballar competències lligades al treball en equip, a les TIC com és el cas
processador de textos i a la representació d’objectes, que també formen part del temari.
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Taula 1.3 Seqüenciació anual.
Seqüenciació unitats didàctiques
Títol
Maneig bàsic de l’ordinador.
El procés tecnològic.
Dibuix. Materials, eines i sistemes de representació.
El processador de textos.
Els materials i les seves propietats.
La fusta.
Els metalls.
Els plàstics.
Introducció a l’electricitat.

UD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sessions
9
6
10
9
6
12
6
6
6

Trimestre
1r
1r
1r-2n
1r-2n
2n
2n-3r
3r
3r
3r

Si s’introdueixen les sessions dintre d’un calendari escolar per al curs 2011-2012, s’obté la
distribució de la Taula 1.4. Cal comentar que hi ha dues setmanes de marge per si algun dia
que hi ha classe d’aquesta assignatura és dia no lectiu i també perquè la programació sigui un
poc flexible.
Taula 1.4 Distribució de les unitats didàctiques dins del calendari escolar 2011-2012.
Matèria 1ª hora
SET 2011
12 – 9 – 11
16 – 9 – 11
19 – 9 – 11
23 – 9 – 11
26 – 9 – 11
30 – 9 – 11
OCT 2011
3 – 10 – 11
7 – 10 – 11
10 – 10 – 11
14 – 10 – 11
17 – 10 – 11
21 – 10 – 11
24 – 10 – 11

28 – 10 – 11

31 – 10 – 11

Matèria 2ª hora

El procés tecnològic (1)
El procés tecnològic (2)
El procés tecnològic (3)

Maneig bàsic de l’ordinador (1)
Maneig bàsic de l’ordinador (2)
Maneig bàsic de l’ordinador (3)

El procés tecnològic (4)
El procés tecnològic (5)
El procés tecnològic (6)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (1)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (2)

Maneig bàsic de l’ordinador (4)
Maneig bàsic de l’ordinador (5)
Maneig bàsic de l’ordinador (6)

NOV 2011
4 – 11 – 11
7 – 11 – 11
14 – 11 – 11
21 – 11 – 11

11 – 11 – 11
18 – 11 – 11
25 – 11 – 11

28 – 11 – 11
DES 2011
2 – 12 – 11
5 – 12 – 11
9 – 12 – 11
12 – 12 – 11

16 – 12 – 11

19 – 12 – 11
23 – 12 – 11
26 – 12 – 11
30 – 12 – 11
GEN 2012
2 – 1 – 12
6 – 1 – 12
9 – 1 – 12

13 – 1 – 12

16 – 1 – 12

20 – 1 – 12

Maneig bàsic de l’ordinador (7)

Maneig bàsic de l’ordinador (8)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (3)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (4)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (5)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (6)

Maneig bàsic de l’ordinador (9)
El processador de textos (1)
El processador de textos (2)

El processador de textos (3)
No lectiu
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (7)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (8)
No lectiu

El processador de textos (4)
El processador de textos (5)

No lectiu
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (9)
Dibuix. Materials, eines i sistemes de
representació (10)

El processador de textos (6)
El processador de textos (7)
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23 – 1 – 12
27 – 1 – 12
30 – 1 – 12
FEB 2012
3 – 2 – 12
6 – 2 – 12
10 – 2 – 12
13 – 2 – 12
17 – 2 – 12
20 – 2 – 12
24 – 2 – 12
27 – 2 – 12
MAR 2012
2 – 3 – 12
5 – 3 – 12
9 – 3 – 12
12 – 3 – 12
16 – 3 – 12
19 – 3 – 12
23 – 3 – 12
26 – 3 – 12
30 – 3 – 12
ABR 2012
2 – 4 – 12
6 – 4 – 12
9 – 4 – 12
13 – 4 – 12
16 – 4 – 12
20 – 4 – 12
23 – 4 – 12
27 – 4 – 12
30 – 4 – 12
MAI 2012
4 – 5 – 12
7 – 5 – 12
11 – 5 – 12
14 – 5 – 12
18 – 5 – 12
21 – 5 – 12
25 – 5 – 12
28 – 5 – 12
JUN 2012
1 – 6 – 12
4 – 6– 12
8 – 6 – 12
11 – 6– 12
15 – 6 – 12
18 – 6– 12
22 – 6 – 12

Els materials i les seves propietats (1)
Els materials i les seves propietats (2)

El processador de textos (8)

El processador de textos (9)
Els materials i les seves propietats (3) Els materials i les seves propietats (4)
Els materials i les seves propietats (5) Els materials i les seves propietats (6)
La fusta (1)
La fusta (2)
La fusta (3)

La fusta (5)
La fusta (7)
La fusta – Taller projecte (2)
La fusta – Taller projecte (4)

La fusta (4)
La fusta (6)
La fusta – Taller projecte (1)
La fusta – Taller projecte (3)
La fusta – Taller projecte (5)

No lectiu
Els metalls (1)
Els metalls (3)
Els metalls (5)
Els plàstics (1)

Els plàstics (3)
Els plàstics (5)
Introducció a l’electricitat (1)
Introducció a l’electricitat (3)

Introducció a l’electricitat (5)

Els metalls (2)
Els metalls (4)
Els metalls (6)

Els plàstics (2)
Els plàstics (4)
Els plàstics (6)
Introducció a l’electricitat (2)

Introducció a l’electricitat (4)
Introducció a l’electricitat (6)

4.2.2. Programació d’aula
La Taula 1.5 mostra una proposta de distribució d’aquesta unitat didàctica basada en el nombre
de sessions necessàries per treballar els continguts. Cal remarcar que a l’hora de portar-la a
terme caldrà tenir en compte la disponibilitat del taller.
Taula 1.5 Programació d’aula.
Sessió

S1
S2

Objectius

Continguts

-. Conèixer la fusta. La seva
composició, obtenció i propietats.

-. La fusta:
propietats.

descripció,

obtenció

i

-. Conèixer la classificació de la fusta i
com es comercialitza.

-. Tipus de fusta: dures, semidures,
toves i artificials.
-. Formes comercials.

S3
S4
S5

-.
Conèixer
les
tècniques
de
manipulació de la fusta, les normes
d’ús i de seguretat.

-. Treball amb la fusta: mesurar i marcar,
subjectar, serrar, perforar, rebaixar i
polir, unir i acabar; normes d’ús i
seguretat.
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Sessió

Objectius

Continguts
-. El paper: descripció, obtenció,
propietats i presentació comercial.

S6

-. Conèixer el paper. La seva obtenció,
les seves propietats i la seva
presentació comercial.

-. Impacte mediambiental.
-. Valorar l’impacte mediambiental
produït per aquest tipus de material.

-. El reciclatge: problemes del consum
excessiu. La regla de les tres erres.

-. Conèixer els beneficis del reciclat de
la fusta i adquirir hàbits de consum
que permetin l'estalvi.
S7

S8

Control de la unitat
-. Projectar i construir objectes senzills
aplicant el procés tecnològic.

-. Explicació del projecte a realitzar.
-. Disseny de l’objecte: realització del
croquis.

S9

-. Projectar i construir objectes senzills
aplicant el procés tecnològic.

-. Disseny de l’objecte: realització del
croquis.

S10

-. Projectar i construir objectes senzills
aplicant el procés tecnològic.

-. Traçat de les diferents peces en un
paper i després sobre la fusta.

-. Conèixer i emprar correctament les
eines i màquines, tot coneixent i
respectant les normes d’ús i de
seguretat.

-. Fabricació de les peces.

-. Realitzar la unió de les diferents
peces.

-. Encolar les peces.

S11

S12

-. Poliment de les peces.

*El professor pot comentar als alumnes que en el cas en el que no tinguin acabat l’objecte, es
podrà venir el temps del pati per seguir amb el projecte i que en un màxim de dues setmanes,
s’ha d’entregar l’objecte acabat i la memòria del projecte per a la seva avaluació. S’ha de
recordar als alumnes que si volen decorar o pintar l’objecte ho han de fer a casa seva, ja que el
centre no disposa d’aquest material, i aquesta part també es tindrà en compte en l’avaluació.
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4.3. Control de la unitat didàctica
IES ...............................

Departament de Tecnologia

CONTROL UNITAT: LA FUSTA I EL PAPER
Nom i Cognoms : …………………………………………………….Curs : 1r ….
1.- Què és la fusta?
2.- Quines parts es poden distingir al tronc d’un arbre? Assenyala-les a la imatge i explica-les.

3.- Completa les següents frases amb el nom de la propietat a la que es refereixen.
a) La .............................. és la resistència que presenta la fusta a ser ratllada o penetrada.
b) La ............................. és la resistència que presenta la fusta davant de diferents
esforços.
c) La ............................ depèn del grau d’humitat. I indica si un material pesa més que un
altre.
d) La ............................... és la capacitat que presenta la fusta d’absorbir o desprendre
humitat.
e) La facilitat que presenta la fusta de trencar-se quan es treballa en el sentit de les fibres
s’anomena .................................
4.- Quines són les fases del procés d’obtenció de la fusta? Anomena-les i explica-les.
5.- Com es classifiquen les fustes en funció de la seva densitat? Anomena-les, explica-les i
escriu com a mínim un exemple de cada tipus.
6.- Què són les fustes artificials? Quines són les tres més usades comunament? Indica el seu
nom i descriu-les.
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7.- Omple la següent taula amb el nom de l’eina, una norma d’ús i de seguretat a conèixer en
la seva utilització i l’operació que es pot realitzar amb ella.
Eina

Nom

Norma d’ús

Norma de
seguretat

Operació

8.- Què és el paper?
9.- Quin és el procés de fabricació del paper?
10.- Digues quins contenidors coneixes i indica quin material es recicla a cadascun d’ells.

4.4. Avaluació
L’avaluació es realitzarà en funció de la següent equació.

Qualificació final = 0’4*Controls + 0’3*Projecte + 0’2*Activitats + 0’1*Actitud
En aquesta equació es pot observar que:
 Tots els controls que es realitzin durant el trimestre tindran un pes del 40% sobre la
nota final de l’assignatura (es farà una mitjana ponderada de tots els controls per
obtenir la nota d’aquesta part).
 El projecte de taller tindrà un pes del 30% (on un 20% serà respecte a l’objecte creat i
l’altre 10% serà en funció de la memòria).
 Les activitats que es realitzin com a deures a casa, tindran un pes d’un 20%. També es
realitzarà la mitjana ponderada de tots ells.
 El 10% restant tindrà a veure amb el comportament i la participació a l’aula.
L’avaluació dels diferents apartats que corresponen a aquesta unitat didàctica es durà a terme
en funció de les rúbriques d’avaluació presentades a la Taula 1.6,
Taula 1.7 i Taula 1.8. Cal comentar que no s’inclou una rúbrica del control ja que es deixa
flexibilitat al professor per a la seva correcció.
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Taula 1.6 Rúbrica avaluació projecte.

Decoració del
porta-rotlles

Disseny
propi

% nota

5

2

Rúbrica projecte
Acceptable
Creativitat
L’alumne ha sigut L’alumne ha utilitzat un
creatiu en la realització disseny proporcionat pel
del disseny i aquest ha professor.
sigut fruit de la seva
imaginació.
L’alumne ha utilitzat L'alumne ha tingut poca
pintures i ha sigut cura en la decoració i la
original en els acabats pintura
no
està
de l’objecte (ús de correctament distribuïda
botons, roba, etc) i a o no segueix un disseny
més ha tingut cura.
preestablert.
Correcte

Incorrecte
L’alumne ha copiat el
disseny d’un company
i/o no l’ha realitzat.
L’alumne no ha realitzat
decoració del portarotlles.

Muntatge
Objecte final

L’objecte està acabat i
no falta cap peça.

Resultat

5

5

L’objecte és estable i
pot desenvolupar la
seva funció.

L'objecte està acabat
però d'una manera poc
acurada. Hi ha peces
que
no
encaixen
correctament o parts
tortes o mal tallades.
L'objecte
pot
desenvolupar la seva
funció si l'usuari va amb
cura a l'utilitzar-lo.

L’objecte
acabat.

no

L’objecte
no
desenvolupar la
funció.

està

pot
seva

Encolat

Llimat de la
fusta

Acabats

Els cantells són llisos.

Els
cantells
tenen
pelussa però no punxen.

Els cantells punxen.

No hi ha cola sobrant.

Hi ha cola sobrant però
només es veu si es mira
en deteniment.

Hi ha cola sobrant i es
veu a simple vista.

1’5

1’5

Dia a dia

Estructura

Ortografia i
vocabulari

Memòria del projecte

2’5

Utilitza un vocabulari
tècnic i no hi ha errors
ortogràfics.

Utilitza un vocabulari
tècnic i hi ha alguns
errors ortogràfics.

No utilitza un vocabulari
tècnic i a més hi ha una
gran quantitat d’errors
ortogràfics.

Segueix principalment
l'estructura
establerta
però amb errades.

No segueix l’estructura
establerta.

2’5

Segueix
l’estructura
establerta
(portada,
índex, etc).
Conté el que s’ha
realitzat al taller cada
dia: activitat, croquis
i/o
esbós,
temps
dedicat,
problemes
trobats, solucions, etc.
S’han fet els dibuixos
de les eines utilitzades
i s’ha posa’t el nom al
costat.

Hi ha un apartat que no
està inclòs.

Hi ha més d’un apartat
que no s’ha inclòs.

S’han fet els dibuixos de
les eines utilitzades o
s’ha posa’t el nom.

No s’han fet els dibuixos
de les eines utilitzades
ni s’ha posa’t el seu
nom.

Dibuixos
eines

2’5

2’5

TOTAL

30%
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Taula 1.7 Rúbrica avaluació activitats.
Rúbrica d’activitats
Correcte
Acceptable
S’han entregat totes Una entrega no s’ha
les activitats a la data efectuat en la data
establerta.
establerta.

Incorrecte
Més d’una entrega no
s’ha efectuat en la data
establerta.

2’5

Les activitats tenen
una
presentació
adequada
(sense
faltes
d’ortografia,
esborrades, etc.).

Les
activitats
estan
plenes
de
faltes
d’ortografia, esborrades i
és molt difícil la seva
comprensió.

12’5

Mitjana aritmètica de la nota de les activitats.

Nota
activitats

Presentació

Activitats
entregades

% nota

5

TOTAL

Les activitats contenen
algunes
faltes
d’ortografia
i/o
esborrades però no
dificulten
la
seva
comprensió.

20%

Rúbrica actitud
Correcte
Acceptable
Participa
en
la Participa en la correcció
correcció
de
les de les activitats a classe
activitats a classe i sap però té dificultats per
comunicar les idees.
comunicar les idees.

Incorrecte
No participa en la
correcció
de
les
activitats.

1’25

Tots els retards o
faltes
d’assistència
estan justificats.

Hi ha un retard o falta
d’assistència
sense
justificar.

Hi ha més d’un retard o
falta d’assistència sense
justificar.

1’25

Segueix les normes de
l’aula sempre.

Segueix les normes de
l’aula habitualment.

Normalment no segueix
les normes de l’aula.

Treball

1’25

Realitza amb pulcritud
el treball i manté net el
seu lloc de treball.

Realitza amb pulcritud el
treball o manté net el
seu lloc de treball.

No realitza amb pulcritud
el treball ni manté net el
seu lloc de treball.

Treball
en grup

1’25

Respecta, coopera i
dialoga
amb
els
companys.

Respecta,
però
no
coopera ni dialoga amb
els companys.

No respecta ni coopera
ni dialoga amb els
companys.

Treball
diari

1’25

Sempre realitza un
treball diari organitzat.

Habitualment realitza un
treball diari organitzat.

Normalment no realitza
un
treball
diari
organitzat.

Ús eines

Taula 1.8 Rúbrica avaluació actitud.

1’25

Sempre
correctament
eines.

utilitza
les

Habitualment
utilitza
correctament les eines.

Normalment no utilitza
correctament les eines.

Sempre compleix les
normes
d’ús
i
seguretat.

Habitualment compleix
les normes d’ús i
seguretat.

Normalment no compleix
les normes d’ús i
seguretat.

Participació

% nota

Normes de
seguretat

Normes
d’aula

Retards o
faltes

1’25

1’25

TOTAL

10%
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5. Material per a l’alumnat
En aquest capítol s’inclou el material per a l’alumnat en format llibre el qual servirà de guia per
impartir la unitat didàctica de la fusta. Aquest material, com ja s’ha comentat anteriorment,
inclou la part teòrica per poder impartir aquesta unitat didàctica així com activitats de reforç, de
consolidació i d’ampliació, recursos multimèdia i un projecte de taller.
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CONTINGUTS
La fusta
Què és
Composició
Obtenció
Propietats

Tipus de fustes
Fustes dures, semidures,
toves i artificials
Formes comercials

Treball amb la fusta
Tècniques de
manipulació de la fusta
Normes d’ús i seguretat

La fusta i el paper:
materials i eines

El paper
Què és
Obtenció
Propietats
Presentació comercial
Impacte
mediambiental

El reciclatge
Problemes del consum
excessiu
La regla de les tres
erres

Anem al taller
OBJECTIUS:
En aquesta unitat t’endinsaràs en el món de la fusta. Quan acabis la unitat seràs capaç de:
 Conèixer la fusta, la seva composició, obtenció, classificació, formes comercials i
propietats.
 Conèixer el paper, un dels materials derivats de la fusta. La seva obtenció, les
seves propietats i la seva presentació comercial.
 Identificar els diferents tipus de fustes en les aplicacions tècniques més usuals
 Analitzar les propietats dels diversos tipus de fustes a l'hora de seleccionar-los per a
elaborar diferents productes.
 Conèixer i emprar correctament les eines, tot coneixent i respectant les normes d’ús
i de seguretat en l'elaboració d'objectes senzills.
 Valorar l’impacte mediambiental produït per aquest tipus de material.
 Conèixer els beneficis del reciclat de la fusta i adquirir hàbits de consum que
permetin l'estalvi.
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 MAPA CONCEPTUAL
FUSTA

Descripció i obtenció

Propietats

Tipus

Densitat
Densitat

Dures
Densitat

Duresa
Densitat

Semidures
Densitat

Higroscopicitat
Densitat

Treball amb la
fusta

Normes
Densitat d’ús

Densitat de
Normes
seguretat

Toves
Densitat
Eines
Densitat

Fendibilitat
Densitat

Artificials
Densitat

Resistència
Densitat
mecànica

Mesurar i
marcar

Subjectar
Tracció

Flexió
Serrar
Compressió

Perforar

Rebaixar i
polir

Unir

Acabar
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 QUÈ SAPS SOBRE LA FUSTA?
La fusta és un dels materials més usats per l’ésser humà al llarg de la història. Abans d’entrar
en detalls sobre aquest material intenta respondre a les següents preguntes:
Per a què s’ha utilitzat al llarg de la història?
Es continua utilitzant actualment?
Quines aplicacions té?
D’on s’obté?
Quines propietats té?
Quines eines per treballar la fusta coneixes?

 LA FUSTA: Descripció

La fusta és un material orgànic que s’obté dels arbres (del tronc i les branques). Està
compost de cel·lulosa, lignina, sals minerals, resina i aigua, en diferents proporcions
segons l’espècie d’arbre de la qual es tracti.
En el tronc d’un arbre s’hi poden distingir diferents parts, representades a la Fig. 1.
Duramen: Part interna del
tronc. Està compost per la
fusta més envellida, dura i
de millor qualitat i està
plena de saba.
S’utilitza en fusteria i
ebenisteria.

Medul·la: Part central del
tronc. S’utilitza poc degut
a la manca de resistència
mecànica.

Anelles
de
creixement:
Permeten
determinar l’edat
d’un arbre.

Albeca: Fusta més jove
(tova i de baixa qualitat) del
tronc.
S’utilitza
en
l’elaboració
de
taulells
manufacturats.
No
és
adequada per a fabricar
mobles.

Escorça: Part externa del
tronc que protegeix les
capes internes. S’utilitza
com a combustible o
fertilitzant.

Fig. 1 Parts del tronc d’un arbre [2]
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 LA FUSTA: Obtenció
Com ja s’ha dit, la fusta prové dels arbres i aquests es talen a l’hivern, ja que és quan la
circulació de saba és més baixa. El procés d’obtenció de la fusta consta de diverses fases:
1.

Talar: Consisteix en tallar el tronc de l’arbre per la base i abatre’l. Un cop realitzat
l’anterior, s’eliminen l’escorça i les branques. Aquesta fase es pot realitzar a mà, amb
serres manuals i destrals o amb serres mecàniques.

2. Trossejament: Consisteix en serrar el tronc longitudinalment per tal d’obtenir taulers,
taulons, llistons, etc.
3. Assecatge: Consisteix en apilar les fustes de manera que quedin separades entre elles
i també del terra per tal que l’aire hi circuli i eliminar així la humitat.

ACTIVITATS

1

Dibuixa la secció d’un tronc d’un arbre i assenyala a sobre i explica les diferents parts
que s’hi poden observar.

2

Ordena les següents frases indicant l’ordre que es segueix en el procés d’obtenció de
la fusta.
Transportar la fusta.
Serrar la fusta.
Tallar el tronc.
Assecatge.
Eliminar escorça i branques.
Abatre el tronc.

 LA FUSTA: Propietats
Les propietats de la fusta depenen de l’espècie de l’arbre de que es tracti, però algunes són
comunes a la majoria d’ells i aquestes són les que s’estudiaran:

DENSITAT:
Permet
saber si un material
pesa més que un altre.
En general, les fustes
suren a l’aigua i això és
degut a que solen tenir
una densitat inferior a la
de l’aigua.

DURESA: Resistència a
ser
ratllada
o
penetrada.

FENDIBILITAT:
Facilitat de trencar-se
quan es treballa en el
sentit de les fibres.

HIGROSCOPICITAT:
Capacitat d’absorbir o
desprendre
humitat.
Aquesta propietat és
característica de la
fusta.
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RESISTÈNCIA MECÀNICA:
Resistència
a
esforços,
aquests poden ser de tres
tipus.

Flexió: Esforç a que està sotmès un
cos quan s’aplica una força que tendeix
a doblegar-lo.

Fig. 3 Aplicació força flexió [3].
Tracció: Esforç a que està sotmès un
cos quan s’apliquen dues forces en
sentit oposat que tendeixen a estirar-lo.
Fig. 2 Aplicació força tracció [3].
La fusta és molt resistent als
esforços de tracció si aquests
s’apliquen en la mateixa direcció de les
fibres. En canvi, és molt poc resistent,
si els esforços s’apliquen en sentit
perpendicular.

Compressió: Esforç a que està
sotmès un cos quan s’apliquen dues
forces en sentit oposat que tendeixen a
disminuir la seva longitud. En general,
les fustes suporten bé els esforços de
compressió sempre que s’apliquin en la
mateixa direcció de les fibres.

Fig. 4 Aplicació força compressió [3].

ACTIVITATS

3

Relaciona amb fletxes les diferents propietats amb la seva definició corresponent.

Capacitat d’absorbir o desprendre humitat.
Permet saber si un material pesa més que un altre.
Resistència mecànica.
Resistència a ser ratllada o penetrada.
Facilitat per trencar-se.

4

Duresa
Resistència a esforços
Higroscopicitat
Fendibilitat
Densitat

Indica amb una V o una F si les següents afirmacions són vertaderes o falses.
La higroscopicitat és una propietat característica de la fusta.
Les fustes no suporten bé els esforços de compressió.
La resistència de la fusta a la tracció depèn del sentit en el que s’aplica l’esforç.
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 LA FUSTA: Tipus
Les fustes es poden classificar segons les propietats vistes anteriorment però també en funció
de la seva densitat. Si es té en compte la densitat, les fustes es poden classificar en:
3

Fustes dures: Tenen una elevada densitat, per sobre dels 750 kg/m i són costoses de
treballar. Generalment procedeixen d’arbres de fulla caduca. Les seves aplicacions més usuals
són: mobiliari, parquets i mànecs.
Les fustes dures comunament usades són les que provenen del faig, el roure, l’alzina i
d’arbres tropicals com la caoba, la teca, l’eben o banús, entre d’altres.
3

3

Fustes semidures: Tenen una densitat entre els 500 kg/m i els 750 kg/m . Solen provenir
d’arbres de fulla ampla. Les seves aplicacions més usuals són: cadires, mànecs d’eines i
revestiments de mobiliari.
Les fustes semidures comunament usades són les que provenen del castanyer, la
noguera o el cirerer, entre d’altres.
3

Fustes toves: Tenen una baixa densitat, per sota dels 500 kg/m . Generalment provenen
d’arbres de fulla perenne. Les seves aplicacions més usuals són: mobiliari, suports
d’embalatges i estructures de finestres i portes.
Les fustes toves comunament usades són les que provenen del pi, el pollancre o l’avet,
entre d’altres.

Fustes artificials
Les fustes artificials són aquelles fustes que provenen de la manipulació de les fustes
naturals, és a dir, d’aquelles que s’obtenen directament dels arbres.
Les fustes artificials més comunament usades són les que es mostren a continuació:
Tauler contraplacat:
Format per diverses
fulles
encolades
i
superposades alternant
perpendicularment
la
direcció de les fibres.
El nombre de fulles ha
de ser imparell per
evitar que es corbin.

Tauler aglomerat:
Format per encenalls de
fusta
premsats,
compactats i mesclats
amb cola.
Les seves aplicacions
més usuals són: mobles
i prestatges.

Les seves aplicacions
més
usuals
són:
mobiliari
escolar,
revestiments
i
carcasses.

Tauler de fibra:
Format per fibres de
fusta compactades i
mesclades amb cola.
El més utilitzat és el
conegut com a DM.
Les seves aplicacions
més
usuals
són:
prestatgeries i mobles.

Fig. 6 Tauler aglomerat
[4].
Fig. 7 Tauler de fibra
[4].
Fig. 5 Tauler
contraplacat [4].
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Formes comercials
Quan la fusta es comercialitza, aquesta es pot trobar en diferents formats. Els més habituals
són: taules, taulons i llistons però n’hi ha d’altres com taulers i motllures.

Fig. 8 Formes comercials fusta [5].

ACTIVITATS

5

Quina diferència hi ha entre les fustes dures, semidures i toves? Posa tres exemples
de cada una d’elles.

6

Quines són les aplicacions més usuals de les fustes dures? I de les semidures? I de
les toves?

7

Què és una fusta artificial?

8

Quina diferència hi ha entre els taulers contraplacats, els aglomerats i els de fibra?

9

Quines són les formes en les que es comercialitza la fusta?
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 LA FUSTA: Treball amb la fusta
Per treballar la fusta existeixen una gran varietat d’eines manuals i màquines eina (eines amb
un motor elèctric acoblat). En utilitzar-les s’han de tenir en compte les normes de seguretat
específiques (ó precaucions com: ús de guants, d’ulleres de protecció, etc.) per evitar accidents
així com les seves normes d’ús per a que les eines siguin utilitzades només en les funcions que
els pertoquen.
Existeixen diferents tècniques bàsiques de manipulació de la fusta i l’ordre en el qual s’han
d’executar és el que mostra la a continuació.
Mesurar
i marcar

Subjectar

Serrar

Perforar

Rebaixar
i polir

Unir

Acabar

Mesurar i marcar
La primera operació a realitzar consisteix en dibuixar sobre la fusta les línies (corbes i/o rectes)
per on posteriorment es serrarà o es perforarà el material. Com més precisió tinguis a l’hora de
realitzar aquesta operació, més precises seran les mides de l’objecte final. Existeixen diferents
eines per mesurar i marcar; les més comunes es mostren a continuació.
FLEXÒMETRE: Cinta
metàl·lica graduada en
mil·límetres que permet
prendre mesures i fer
les marques.

REGLE: Barra rígida
graduada (de fusta,
plàstic o metall) que
permet traçar i mesurar
línies rectes.

ESCAIRE: Angle de 45º
(de fusta, plàstic o
metall)
que
permet
traçar angles rectes i
rectes perpendiculars.

Precaucions: Vigila a
tallar-te amb les vores.

Precaucions: Vigila a
no doblegar-lo.

Precaucions:
Vigila
que
no
caigui
i
s’espatllin els cantons.

COMPÀS: Eina d’acer que permet traçar circumferències i arcs.
Precaucions: Vigila a no punxar-te i que sempre tingui la punta esmolada.

Necessitaràs un llapis per a
poder marcar les diferents
línies. Recorda que cal que
aquest tingui la punta ben
afilada.

Recorda a subjectar el regle o
escaire amb fermesa, per evitar
errors i pren les mesures
diversos cops per a assegurarte que siguin correctes.
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Subjectar
La següent operació consisteix en subjectar tota la peça de fusta abans de realitzar qualsevol
altre operació, per evitar fer-nos mal si la subjectéssim amb les mans.
SERJANT: Eina que permet
subjectar peces al banc de treball
per poder-les tallar, polir, etc. amb
seguretat També serveix per
mantenir les peces juntes quan
s’encolen.

Recorda que si gires en sentit horari
estaràs cargolant, mentre que si ho fas
en sentit antihorari descargolaràs.
Col·loca alguna cosa tova entre la
mordassa i el material (per exemple
cartró) perquè no quedi marcat.

CARGOL DE BANC: Eina fixada
al banc de treball que permet
subjectar peces.
Precaucions: No et repengis de
la maneta i no copegis la zona de
les mordasses.

El serjant i el cargol de banc
contenen dues mordasses (una fixa i
una mòbil). Per al seu ús, cal
desenroscar el cargol, obrir les
mordasses i ajustar fixant el cargol. La
peça aleshores, anirà situada entre les
dues mordasses.

Serrar
Hi ha diferents eines i màquines eina per serrar, a l’hora d’escollir-la cal tenir en compte la mida
de les dents i el tipus de fusta que estem serrant.
XERRAC: S’utilitza per
tallar fustes gruixudes i
toves i per a realitzar
talls poc polits.

XERRAC DE BEINA:
S’utilitza
per
tallar
fustes
no
gaire
gruixudes i per a
realitzar
talls
de
precisió.

SERRA DE
VOGIR
MANUAL
O
DE
MARQUETERIA:
S’utilitza
per
tallar
fustes de poc gruix i per
fer talls corbats.

SERRA DE VOGIR
ELÈCTRICA: Màquina
eina
que
permet
realitzar talls rectes i
corbats, amb un límit de
gruix.

fsdfsdf

SERRA
D’ARQUET:
S’utilitza per a tallar
materials de poc gruix
realitzant talls precisos
de poca profunditat.

.
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Abans de serrar, el tall ha realitzar ha d’estar marcat i la peça ha d’estar fermament
subjectada.
S’ha de serrar per la part exterior de la línia marcada per a que la peça no quedi d’una
mida inferior a la desitjada degut a l’amplada de les dents.
Quan es vol començar una serrada, convé moure la serra amb un moviment cap enrere
per tal de fer una osca i facilitar la penetració de la serra.
Per a realitzar un tall es fan dos moviments: un d’avançament (on es pressiona la serra
i es realitza el tall) i un altre de penetració.
Quan s’està acabant de serrar, s’ha de subjectar la part sobrant de la peça per tal que
no caigui a terra.

Precaucions:
Recorda que és necessari subjectar les peces abans de començar a serrar.
Per a manipular una màquina eina, aquesta ha d’estar desendollada.
Les eines de tall s’han d’agafar amb les mans netes, per tal que no rellisquin i puguin
causar algun dany i sempre s’ha d’anar amb molta cura a l’utilitzar-les.
Vigila que no hi hagi cap part del cos en la línia de tall. La mà sempre ha d’estar lluny o
si cal aguantar la peça, s’ha de fer per darrera de la serra, mai per davant.

Perforar
Per perforar hi ha diferents eines però la més utilitzada és el trepant, el qual està compost
principalment per una broca. La broca és una eina de tall d’acer que realitza dos moviments
simultàniament, un de tall en girar i l’altre d’avançament en penetrar el material. Aquesta broca
ha de ser escollida amb anterioritat en funció de la grandària del forat i el tipus de material a
perforar. Existeixen dos tipus de forats, el forat que traspassa tota la peça (forat passant) i el
que no arriba a traspassar tota la peça (forat cec).
TREPANT: Màquina eina que s’utilitza
per fer forats. N’existeixen dos tipus:
el trepant de mà i el trepant de taula.

BARRINA:
Eina
manual
que
s’utilitza per fer forats petits a la
fusta i també per començar un forat
per on després es cargolarà un vis.

Precaucions: Utilitza ulleres de
protecció, porta els cabells recollits i
les mànigues de la roba ajustats. No
toquis la broca després de foradar, et
pots cremar. Subjecta bé el material
abans d’utilitzar-lo.

Precaucions: Abans d’utilitzar-la
comprova que la unió de la tija i
l’empunyadura és sòlida.

Recorda a marcar el centre del forat
abans de realitzar el forat.

Col·loca la barrina amb la punta
perpendicular a la peça i gira en el
sentit de les agulles del rellotge.
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Rebaixar i polir
Rebaixar consisteix en eliminar fusta erosionant la superfície. Polir consisteix en allisar les
peces resultants eliminant les irregularitats. Durant aquesta operació es desprenen fines
partícules de fusta que poden introduir-se als ulls.
GÚBIA
I
ENFORMADOR:
Ambdues
eines
s’utilitzen per rebaixar
la
fusta.
A
més,
l’enformador
s’utilitza
per a practicar mosses
o forats i la gúbia per a
realitzar
talls
semicirculars.

RASPA
I
LLIMA:
S’utilitzen per polir la
fusta. La raspa extreu
més fusta mentre que la
llima dóna un acabat
més fi.

Abans de començar,
subjecta la peça.
Prem sobre la peça quan
realitzis el moviment
d’avançament.

Unir

PAPER DE VIDRE:
S’utilitza per polir i
rebaixar les superfícies
de fusta.

Utilitza les
protectores
màscara.

ulleres
i
la

La unió és una de les fases finals de la construcció d’un objecte ja que permeten ajuntar les
diferents parts d’un objecte. Existeixen dues tècniques per dur a terme aquesta operació: les
fixes (no permeten separar les peces sense fer malbé el material, com per exemple, el clavar i
l’encolar) i les desmuntables (sí permeten separar les peces sense danyar el material, com són
el cargolar).
Clavar
El clavar consisteix en unir peces mitjançant claus (peces cilíndriques metàl·liques amb una
punta afilada en un extrem i una cabota en un altra).
CLAUS: poden tenir diferent diàmetre,
longitud i formes del cap (cabota).

Clau – punta- tatxa – clau de ganxo - grampilló

Per clavar un clau comença amb
cops suaus i després continua amb
cops més forts per tal que el clau no
es torci. Subjecta el clau amb els dits
polze i índex i copeja amb el martell el
cap del clau.

EINES: Els martells amb el cap més
petit s’utilitzen per a les tasques més
precises, mentre que els de cap més
gran s’utilitzen per a tasques on cal
més força. La maça en cavi, s’utilitza
per picar materials tous. Les tenalles
s’utilitzen per desclavar claus.

Martell de bola – martell de pena – martell
d’orelles – maça - tenalles

Abans de començar convé que comprovis que la longitud del clau no sigui superior
al gruix del material. Si utilitzes diversos claus no els clavis de forma alineada, per
així evitar que la fusta s’obri.
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Cargolar
El cargolar consisteix en unir peces mitjançant cargols (peces metàl·liques còniques amb
rosca, amb una punta roscada i una cabota que permeten l’ús d’un tornavís). A més, també es
poden utilitzar cargols amb femelles per tal de realitzar unions més fermes.
TORNAVÍS:
Principalment n’hi ha de
dos
tipus:
pla
i
d’estrella, que s’utilitzen
en funció del tipus de
cargol que s’estigui
usant.

CARGOLS:

Cargol amb cabota de tall
recte – Cargol amb cabota
d’estrella – baga oberta

CLAUS: S’utilitzen sobre cargols i femelles de cap
quadrat o hexagonal.

Per introduir un cargol
realitza primer un forat
a la fusta per evitar que
s’esquerdi.

Recorda a elegir un
tornavís que encaixi en
el cargol i que sigui
aproximadament de la
mateixa amplada per no
fer-lo malbé.

Clau fixa – Clau anglesa – Clau Allen

Encolar
L’encolar consisteix en unir peces per mitjà d’una substància adherent (cola).
COLA BLANCA O
FUSTER: Serveix
unir fusta i paper. El
temps d’assecatge
d’un dia. És fàcil
netejar i no és tòxica.

DE
per
seu
és
de

COLA D’IMPACTE: És
una cola més forta però
de difícil aplicació. El seu
temps d’assecatge és
d’uns minuts.

COLA TERMOFUSIBLE I
PISTOLA: És un adhesiu
sòlid que es fon en
augmentar la temperatura i
es torna a solidificar en
refredar-se. El seu temps
d’assecatge és d’un o dos
minuts.

Abans
d’encolar
assegura’t
que
la
superfície està seca i
neta.
Només posa cola en les
zones d’unió i no en
posis
més
de
la
necessària.
Per eliminar la cola
sobrant fes servir un
drap humit o una
esponja.

Precaucions: No toquis la
cola calenta ni la punta de
la pistola, et podries
cremar.

Fixa i pressiona les
peces mentre la cola
s’asseca
utilitzant
serjants o cargols de
banc.

Utilitza guants per
tal d’evitar lesions
en la pell.
Estructuració de continguts curriculars del tema de “La fusta” inclòs dintre de l’apartat de “Eines i materials de
Tecnologia” del currículum de l’assignatura de Tecnologies del 1r curs de l’ESO

29

Acabar
L’acabar consisteix en protegir la fusta del seu deteriorament així com decorar-la.
Primer de tot es convenient pintar l’objecte usant pintures a l’aigua o a l’oli i finalment, un cop la
pintura estigui seca, posar una capa de vernís per protegir la fusta. Per a realitzar aquestes
operacions és necessari l’ús de pinzells i brotxes.

ACTIVITATS

10

Indica l’ordre a seguir amb les diferents operacions per a treballar la fusta per tal
d’aconseguir el millor resultat final.

11

Per què es necessari col·locar serjants per a subjectar una peça?

12

Quines diferència hi ha entre el xerrac, la serra d’arquet i la serra de marqueteria?

13

Què s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir una broca?

14

En què consisteix l’operació de rebaixar? I la de polir? Quines eines coneixes per a
realitzar ambdues operacions?

15

Hi ha alguna manera d’evitar que la fusta s’esquerdi a l’hora de realitzar l’operació
de clavar?
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RECURSOS MULTIMÈDIA

1

http://www.xtec.cat/col-ateneuinstructiu/toquemfusta/TKF11.swf Mini unitat didàctica
“Toquem fusta” on t’endinsaràs en el món de la fusta començant en la seva obtenció i
acabant amb la transformació en un objecte quotidià.

2

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/eines/index.htm Mini unitat didàctica “Les
eines de l’aula de tecnologia” on trobaràs material de consulta i activitats.

3

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1035 “Eines de l’aula de tecnologia”. Aprendràs a
reconèixer les diferents eines, començant pel seu nom i acabant amb les normes.

ACTIVITATS DE REFORÇ

1

Quines de les propietats següents presenta la fusta: aïllant tèrmic, fràgil, elàstica,
conductor elèctric, resistent, magnètica, lleugera, punt de fusió alt, tenaç, mal·leable, dura,
higroscòpica, porosa, impermeable, poca durabilitat? Escriu una definició de cada un dels
termes anteriors abans d’indicar si és una propietat característica de la fusta o no.

2

Amb quina fusta poden ser construïts els següents elements: mànec d’eina, pupitre,
porta, embarcació, llapis i finestra? Per què s’utilitza aquest tipus de fusta i no un altra?

3

Quines eines et permetrien dur a terme les següents operacions: rebaixar una fusta,
tallar una fusta, fer un forat, cargolar un cargol, marcar una fusta i subjectar una fusta?
Indica també en que consisteix cada una de les operacions anteriors.

4

Quina diferència hi ha entre una eina i una màquina eina?

5

Perquè creus que és obligatori respectar les normes de seguretat dins l’aula de
tecnologia?

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ

1

Busca informació sobre les característiques i les aplicacions de la fusta procedent del
roure, la noguera i l’avet.

2

Realitza un llistat especificant les característiques de les formes comercials més
utilitzades de la fusta.

3

Investiga perquè és convenient seguir l’ordre de les operacions vist anteriorment. Què
passaria si féssim les diferents operacions en un ordre aleatori?
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 MAPA CONCEPTUAL

PAPER

Descripció i
obtenció

Inflamable
Resistent

Presentacions
comercials

Propietats

Resistent

Impacte
mediambiental

Aïllant

 QUÈ SAPS SOBRE EL PAPER?
El paper és el suport de l’escriptura més usat des que els xinesos ho van inventar a l’any 105
dC. Abans d’entrar en detalls sobre aquest material intenta respondre a les següents
preguntes:
De quina matèria primera s’obté el paper?
Quins avantatges i desavantatges creus que té enfront d’altres suports?
Com s’obté el paper?

 EL PAPER: Descripció
El paper és un material d’origen vegetal que s’obté a partir de les fibres de cel·lulosa
(què és una substància sòlida que es troba en la fusta i d’altres vegetals com el lli, el cotó
o l’espart).
El paper va ser creat per T’sai Lun l’any 105 dC utilitzant teixits i restes vegetals. Però no va ser
fins l’any 732 dC que arribà a Europa gràcies als àrabs. Al cap d’uns segles, l’any 1036 es va
crear el primer taller, cosa que va incrementar el seu consum. I finalment, al segle XIII es va
començar a utilitzar la fusta com a matèria primera per a la seva confecció.

 EL PAPER: Obtenció
El procés de fabricació del paper comença amb l’eliminació de l’escorça i les branques, per tal
de deixar el tronc net. A continuació es tritura la fusta, i aquesta es barreja amb una gran
quantitat d’aigua, per tal de separar la cel·lulosa dels demés components de la fusta. Després,
s’hi afegeixen substàncies químiques, com el clor, la cola i el colorant per tal de blanquejar-la.
D’aquí s’obté la pasta de paper.
Seguidament la pasta de paper es sotmet a un procés de refinament per tal d’eliminar les
impureses que puguin quedar. Després aquesta pasta es reparteix de manera homogènia
sobre una reixa metàl·lica per tal que l’aigua s’escorri. A continuació, la pasta passa per uns
corrons calents que l’assequen. Finalment, uns altres corrons allisen la pasta i l’enrotllen
formant bobines.
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Fig. 9 Procés d’obtenció del paper [6].

 EL PAPER: Propietats
El paper, gràcies a la seva estructura fibrosa presenta diferents propietats:
És fàcil de tallar i doblegar (té baixa tenacitat).
És bastant resistent a la tracció, però no a la compressió (s’arruga amb facilitat).
És aïllant (no condueix la calor ni l’electricitat).
És inflamable (de combustió fàcil).
Té una densitat molt variable (gramatge).

 EL PAPER: Presentació comercial
Existeixen diferents tipus de paper, en funció de les seves propietats i per tant, de les seves
aplicacions.
Paper cuixé: Molt
setinat i envernissat.

Cartró:
Paper
de
gramatge superior a
2
400 g/m .

Paper cel·lofana: És
transparent
i
biodegradable.

Paper d’estrassa:
bast, gruixut i marró.

És

Paper
vegetal:
Pràcticament transparent.

Cartolina: Paper de
gramatge entre 140 i
2
400 g/m .
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ACTIVITATS

1

Descriu el procés que es realitza per elaborar el paper.

2

Què significa que el paper tingui una baixa tenacitat? I que sigui inflamable? I aïllant?
I que sigui resistent a la tracció però no a la compressió?

3

Relaciona amb fletxes els diferents tipus de paper amb les seves propietats.

Paper cel·lofana
Paper vegetal
Cartolina i cartró
Paper cuixé
Paper d’estrassa

Depèn del gramatge
Transparent
Bast i gruixut
Biodegradable
Setinat i envernissat

 EL PAPER: Impacte mediambiental
La matèria primera de la qual s’obté la fusta prové dels boscos, cosa que pot provocar la
desforestació, és a dir, la destrucció dels boscos degut a la tala massiva d’arbres i la
contaminació de les aigües, degut als abocaments de substàncies químiques procedents del
tractament de la fusta i/o del paper.
Aquests fets són una amenaça pel medi ambient i s’han d’evitar. Per aquest motiu, les
empreses fustaires tenen l’obligació de plantar dos arbres per cadascun que talen i també de
depurar les aigües residuals abans d’abocar-les.
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ACTIVITATS DE REFORÇ

1

Quines de les propietats següents presenta el paper: conductor elèctric, aïllant tèrmic,
fràgil, resistent a la tracció, lleuger, flexible, tenaç, resistent a la compressió, tou,
combustible, dúctil i mal·leable, elàstic, poca durabilitat? Escriu una definició de cada un
dels termes anteriors abans d’indicar si és una propietat que presenta el paper o no.

2

Ordena les següents frases indicant l’ordre que es segueix en el procés d’obtenció del

paper.
S’obté la pasta de paper.
S’enrotlla en forma de bobines.
Els troncs es decortiquen i es trituren.
Es blanqueja i es bat la mescla.
Es mescla la fusta triturada amb aigua.
La pasta s’estén sobre una reixa metàl·lica perquè l’aigua s’escorri.

3

En que consisteix la desforestació? Quines són les causes? Què es pot fer per evitarla?

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ

1

Busca informació sobre les característiques i les aplicacions dels tipus de paper
estudiats.

2

Investiga quines són les tècniques bàsiques de manipulació del paper.

3

Busca notícies relacionades amb els impactes mediambientals relacionats amb la
fusta i els seus derivats i investiga les causes que ho van provocar.
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 MAPA CONCEPTUAL

RECICLATGE

Problemes del
consum excessiu

La regla de les
tres erres

 QUÈ SAPS SOBRE EL RECICLATGE?
Reciclar és important per tal d’evitar que els recursos s’esgotin i disminuir la contaminació.
Abans d’entrar en detalls sobre el reciclatge intenta respondre a les següents preguntes:
En què consisteix el reciclatge?
Es poden reaprofitar els materials al taller? Com?
En que consisteix la regla de les tres erres?

 EL RECICLATGE: Problemes del consum excessiu
Un consum excessiu de materials pot ocasionar problemes importants com:
L’esgotament de recursos: Existeixen matèries primeres no renovables, per això és
necessari fer un ús responsable d’aquestes, per tal que les reserves no s’esgotin.
La generació de residus: A l’hora de crear productes es rebutgen molts residus,
alguns d’ells tòxics, que es comencen a acumular i contaminen el medi ambient.

 EL RECICLATGE: La regla de les tres erres
És una norma que pretén desenvolupar hàbits de consum responsable per així tenir cura del
medi ambient. Per aquest motiu, és important seguir el següent ordre: reduir, reutilitzar i
reciclar.
Reduir: Evitar tot allò que d'una forma o altra genera desaprofitament (ex: descartar productes
molt embalats o poc útils).
Reutilitzar: Tornar a utilitzar un producte o material
diverses vegades sense transformar-lo, per tal de
donar-li la màxima utilitat (ex: per fer paper reciclat
es gasta molta aigua i productes químics i això té un
impacte ambiental considerable. Per això és
important donar la màxima utilitat al paper abans de
llençar-lo al contenidor blau).
Reciclar: Separar i llençar els materials al contenidor adequat.
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Quins materials es poden reciclar?
És habitual veure als carrers contenidors de diferents colors que permeten la recollida selectiva
de diferents materials per al seu reciclatge. Les deixalleries són el lloc on es realitza la recollida
selectiva dels materials per als quals no hi ha contenidor específics.
CONTENIDOR
Únicament paper
(sense grapes).

i

BLAU:
cartró

CONTENIDOR
GROC:
Plàstics i metalls (brics,
ampolles, llaunes).

CONTENIDOR
VERD:
Únicament vidre (ampolles,
flascons i envasos de vidre).
CONTENIDOR GRIS:
Rebuigs (residus que no es
poden reciclar).

CONTENIDOR MARRÒ: Únicament materials d’origen orgànic (restes de
menjar i de jardineria, serradures).

RECURSOS MULTIMÈDIA

1

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3120 “Cada cosa al seu lloc”. Aprendràs quin tipus
de material es pot reciclar i a quin contenidor.

2

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2082 “Aprenem a reciclar”. Aprendràs a quin
contenidor reciclar cada cosa.

3

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3671 “Reciclando todos ganamos”. T’ajudarà a
despertar l'interès pel reciclatge, de les accions a prendre i dels beneficis que oferiríem al
planeta.

ACTIVITATS DE REFORÇ

1

Indica quins materials es poden deixar a cada contenidor.

2

A casa teva es recicla? Quins materials?

3

A quin contenidor dipositaries els següents residus: un tros de paper de regal, un
moble vell, un pot de iogurt buit, un pot de vidre de conserva, una pela de mandarina,
els encenalls de fer punta al llapis, l’oli usat de la cuina, unes rajoles trencades?

ACTIVITATS D’AMPLIACIÓ

1

Per quins motius creus que és necessari reciclar els diferents materials?

2

Com creus que es pot treure el màxim profit als materials al taller?
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 Anem al taller

PORTA-ROTLLES DE CUINA
Treball individual
Durada aproximada: 5 hores + redacció memòria

Descripció
A la cuina de casa és molt probable que tinguis rotlles de cuina i potser, no tens un porta-rotlles
original on posar-ho. Per què no dissenyar-ne i construir-ne un i regalar-lo a algun familiar?

Material

1

2

2 taulers contraplacats de mides 150 x 150 x 10 mm i 150
x 150 x 5 mm respectivament.
1 vareta de pi de ø 20 x 275 mm

Construcció
Fabricació de les peces:
Per a la fabricació de les peces cada alumne realitzarà un croquis de l’objecte a crear. Un cop
hagi estat revisat pel professor, es realitzarà el traçat de les diferents peces als taulers
contraplacats. El taulell de 5 mm de profunditat és per a realitzar la figura i l’altre de 10 mm es
farà servir com a base del porta-rotlles. A continuació es mostra un exemple de possible figura i
com es veuria en tres dimensions, però intenteu ser originals! La originalitat es valora!

A la base s’hi han de realitzar dues perforacions. Una al centre en forma de cercle de 20 mm
de diàmetre i 5 mm de profunditat i l’altra és una ranura situada a 5 mm del costat en forma de
rectangle de mides 150 x 5 x 5 mm. Això es necessari per a poder subjectar el pal i la figura.
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Muntatge del porta-rotlles:
Per a realitzar el muntatge del porta-rotlles primer s’aferrarà el pal al centre de la base, és a dir,
al lloc on s’ha foradat en forma de cercle. Després s’aferrarà la figura realitzada a l’altra
perforació. A continuació teniu un exemple.

1

2

3

4

Acabat del porta-rotlles:
L’acabat del porta-rotlles, igual que el seu disseny és lliure. Per a realitzar-ho l’alumne ha de
tenir en compte els criteris d’avaluació. El material per a realitzar els acabats l’ha de portar
cada alumne i no va inclòs dins del material subministrat. Un exemple es pot observar a
continuació. Cal remarcar que a aquest porta-rotlles li caldria decorar-lo amb pintures o altres
ornaments.
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6. Resultats esperats
No ha estat possible posar en pràctica el material didàctic proposat degut a que la data de
finalització del treball de fi de màster coincideix amb les darreres setmanes del curs escolar.
Això fa que no s’hagi pogut comprovar si la proposta realitzada és un èxit, necessita millorar o
si no ofereix millores. Tot i així, existeixen uns resultats esperats que deriven d’aquesta
proposta plantejada.
 Incentivar l’interès per l’assignatura oferint un projecte atractiu per a realitzar al taller.
 Desenvolupament de la creativitat de l’alumne oferint la possibilitat de dissenyar el seu
propi objecte.
 Desenvolupament de l’expressió escrita mitjançant la realització de la memòria del
projecte.
 Augment de la implicació en l’assignatura, introduint activitats per no basar tota la unitat
didàctica en teoria.
 Fomentar el treball en equip, fent que els alumnes s’ajudin entre sí.
 Millora en les qualificacions obtingudes per l’alumnat gràcies a les activitats proposades
que permeten atendre la diversitat i assegurar l’assoliment de les competències
bàsiques.

Seria interessant que un cop posada en pràctica la proposta anterior, es realitzés una enquesta
als alumnes per tal de saber quines millores es poden aplicar a aquest material didàctic creat.
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7. Conclusions
Aquest projecte va sorgir com a resposta a l’experiència del pràcticum, per tal de millorar
l’interès i la implicació de l’alumnat per l’assignatura, com també d’unificar els continguts a
impartir independentment del professorat que doni l’assignatura. Al pràcticum em va sorprendre
que l’alumnat de primer d’ESO realitzava les activitats encomanades per a casa de qualsevol
manera o ni tan sols les feia i vaig veure que això era resultat d’una falta de motivació. Per
aquest fet vaig decidir crear un material per a l’alumnat que inclogués activitats per atendre la
diversitat i no només teoria així com un nou projecte al taller en el qual es dóna llibertat a
l’alumne en el disseny de l’objecte.
Penso que he creat un material interessant per a l’alumnat aprofitant tots els recursos al meu
abast i en els quals he pogut aplicar continguts treballats a les diferents assignatures del
màster.
Aquest treball de fi de màster m’ha permès tenir una visió global de la feina d’un professor en
un curs, tot i que només s’ha desenvolupat el contingut per a una unitat didàctica determinada.
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