
 
 

 
 
 

 

Treball de fi de màster 

 

Títol: ANNEX: Tractament de la tecnoètica al currículum de Tecnologia 

    

  

 

Cognoms:   Calpe Mielgo       

Nom:     David  

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Tecnologia 

 

Director/a: Rosanna Fernández Ruiz 

 

Data de lectura:  20 de juny de 2018 

 

 

 



Tractament de la tecnoètica al currículum de Tecnologia 38 

 

13. Annexos 
13.1 Normes de seguretat de la proposta d’activitat 1 
 

Normes de seguretat del taller: 

1. Apagar sempre les màquines que no estiguem fent servir. 

2. Cal portar els cabells recollits, mai cap a la cara, coll o espatlla. 

3. Revisar que portem els elements de seguretat necessaris per a cada eina o màquina (guants, 
ulleres, davantal,...). 

4. No tenir penjolls, rellotges, anells o polseres amples o que pengin interferir en l’ús de l’eina, ja 
que ens podem enganxar aquests objectes i fer-nos mal. 

5. No mullar mai els aparells elèctrics, ni acostar-los a la zona humida. 

6. No introduir objectes en els punts  de connexió elèctrica. 

7. No subjectar amb les mans el material quan un company/a l’està fent servir amb una eina. 

8. No córrer ni jugar a l’aula. 

9. No jugar amb els materials, eines o maquines de l’aula. 

10. No manipular les eines quan no són necessàries. 

11. Col·laboració al manteniment de l’aula i els seu contingut. 

12. No portar roba ampla que es pugui enganxar amb la maquinària o eines. 

13. No sortir de l’aula amb material o eines del taller. 

14. Utilitzar l’espai necessari i treballar a una distància adequada dels companys. 

15. Respectar la funcionalitat de cada eina o màquina. No fer servir una eina qualsevol. 

16. Avisar si un company està fent un mal ús de l’eina o maquina. És responsabilitat de tots que 
treballem amb seguretat. 

17. Saber i respectar la les normes de cada eina o màquina. 

18. Apagar sempre les màquines que no estiguem fent servir. 

19. Després de fer ús d’una eina, s’ha de tornar a deixar neta i al seu lloc. 

20. No accedir sense permís del professorat al magatzem o a les zones restringides. 

 

Normes d’ús de les eines que utilitzarem en aquest projecte: 
 

Serra de marqueteria 

Eina de tall. Material: fusta 
Ús: Tallar peces de fusta de poc gruix. Ideal per tallar formes corbes tant interiors com exteriors. 
Tipus: Hi han diversos segons el tamany de l'arc. 
Normes d’ús: serrar només cap endavant. No posar mans ni cap objecte en el sentit de serrat. 
 

Barrina 

Eina de perforació. Material: fusta, plàstic 
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Ús: Foradar materials tous i per marcar on volem posar un cargol. 
Tipus: és una eina única, no hi ha variacions. 
Normes d’ús: utilitzar en perpendicular de la superfície a fer el forat. No utilitzar per rascar 
superfícies. 
 

Xerrac 

Eina de tall. Material: Fusta 
Ús: Tallar trossos de fusta que amb la serra de marqueteria no podríem. 
Tipus: és una eina sense moltes variacions. 
Normes d’ús: Serrar només cap endavant. No posar mans ni cap objecte en el sentit de serrat. 
La peça a serrar ha d’estar ben subjectada, potser en un cargol de banc. 
 

Llimes 

Eina d'abrasió. Material: metall, plàstic 
Ús: Arrencar petits trossos de material, allisar i polir superfícies i contorns 
Tipus: Per materials més tous, com la fusta o alguns plàstics, utilitzem una eina similar que es 
diu raspa. 
Normes d’ús: Llimar amb compte de que les estelles no surtin disparades cap on som. Si cal, ens 
posarem protecció d’ulls. Procurarem llimar tots en el mateix lloc perquè les estelles puguin ser 
netejades més fàcilment. 
 

Cargol de banc 

Eina d'agafar. Material: qualsevol 
Ús: Subjecta peces en la posició que volem per treballar sobre elles. 
Tipus: No hi ha gaires variacions dins d'aquesta eina. 
Normes d’ús: Subjectarem amb tota la zona de subjecció perquè la peça, en fer-li el treball, no 
surti disparada. 
 

Serjant 

Eina d'agafar. Material: qualsevol 
Ús: Manté premudes dues peces. També es pot utilitzar com a cargol de banc si una de les dues 
peces és la taula de treball. 
Tipus: No hi ha gaires variacions dins d'aquesta eina. 
Normes d’ús: Subjectarem amb tota la zona de subjecció i en una zona de la peça on al treballar 
no es pugui moure. En cas de necessitar la peça en una altra posició, descollarem i la tornarem 
a subjectar en la nova posició. 
 

Trepant de sobretaula 

Màquina-eina. Material: qualsevol 
Ús: Foradar materials. Degut a que és una màquina, sempre s'utilitzarà amb la supervisió del 
professor. 
Tipus: Hi ha variacions segons la broca que utilitzem, que l'escollirem segons el forat que haguem 
de fer. 
Normes d’ús: Utilitzar SEMPRE amb guants i ulleres de protecció. Abans d’utilitzar preguntarem 
al professor que ens indicarà com subjectar la peça i vigilarà que utilitzem la màquina 
correctament. En cas de problemes, el botó vermell para automàticament la màquina. 
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13.2 Material per l’alumne de la proposta d’activitat 3 
 

Qüestionari consum digital – Alumnat de Secundària 

Nom:                                                                                                        Classe:         
Data: 

Nombre de dispositius: 

Indiqueu si no teniu, compartiu amb germans o teniu (o sigui, utilitzeu únicament vosaltres) els 
següents dispositius. En cas de tenir més d’un dispositiu del mateix tipus, indiqueu el número al 
marge. 

 No tinc Compartit És meu 
Telèfon mòbil    
Tauleta    
mp3 - ipod    
Ordinador portàtil    
Ordinador de sobretaula – PC    
Consola de videojocs (PS4 – Xbox o similars)    
Consola portàtil (PSVita – Nintendo 3DS o 
similars) 

   

Ordinador amb rendiment gamer    
Altres    

 

Hàbits de consum: 

Escolliu la resposta que més s’ajusta a la vostra experiència: 

1. Utilitzo els dispositius digitals quan surto de l’institut.... 

a) Un temps limitat, després de fer els deures i les activitats extraescolars. 
b) Un temps limitat, quan em deixen els meus pares o avis. 
c) El temps que necessiti, segons el dia estic més o menys temps. 

2. Utilitzo els dispositius digitals dins el centre..... 

a) Quan el docent ens diu de fer alguna activitat amb el portàtil. 
b) Sempre que puc, si el professor no em diu res jo el tinc encès. 
c) Sempre que puc, i a vegades l’utilitzo per a tasques que el professor no ha demanat. 

3. Si tens telèfon mòbil, quants cops consultes el Whatsapp? 

a) Quan tinc temps de mirar-lo. Si estic fent una tasca no paro per mirar-lo. 
b) Miro qui l’ha enviat, si són els meus pares en quant rebo el missatge el llegeixo. 
c) M’arriba un missatge i l’he de consultar sí o sí. 

4. Si tens telèfon mòbil, tens instal·lats jocs? 

a) No. No m’agraden els videojocs o no m’agrada la qualitat dels jocs del mòbil. 
b) Sí, però jugo només quan tinc temps. 
c) Sí, i són les aplicacions que més utilitzo. 

5. Coneixes quina tarifa de mòbil tens contractada al teu telèfon mòbil? 

a) No, és un tema que porten els meus pares. 
b) Sí, i és suficient pel meu consum. 
c) Sí, i sovint em quedo sense dades mòbils tot i que m’han augmentat la tarifa. 
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6. Un professor o algú de la família et demana una informació que has de buscar a internet. 
Enumera quines pàgines web utilitzaries? 

 

 

 

7. Quants telèfons mòbils has tingut? 

a) És el primer que tinc. 
b) Més d’un, quan els meus pares se’l canvien jo reutilitzo els seus. 
c) Més d’un, perquè se m’han trencat o els he perdut. 

 

8. Classifica els següents serveis online i xarxes socials segons l’ús que en fas: 

 Mai / no el 
conec 

Tinc un compte 
/ gairebé mai 

Habitualment Diversos 
cops al dia 

Facebook     
Instagram     
Twitter     
Tuenti     
Steam     
Origin     
Spotify     
Youtube     
Netflix     
Amazon     
Televisió online     
Diaris digitals     
Altres (escriu els noms)     

    
 

9. A les xarxes socials: 

a) Penso abans de fer res, tot queda registrat i pot tenir conseqüències. 
b) Faig el que veig que fan altres usuaris. Si tots ho fem no hi ha problema. 
c) Comparteixo tot el que vull, mai li ha passat res dolent a ningú. 

10. Per les properes festes, demanaré de regal... 

a) Diverses coses, però res relacionat amb la tecnologia. 
b) Un dispositiu digital, l’he de canviar perquè ja no va del tot bé. 
c) Més d’un dispositiu digital, necessito tenir els últims models del mercat. 

11. Autoavalua’t: quin grau de dependència que creus que tens amb les TIC? 

0 
(gens) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(molt 

elevat) 
           

 

 


