UNITAT DIDÀCTICA:

La canonada metàl·lica d’acer: tipus, aplicacions i mètodes d’unió
Família professional: Instal·lació i manteniment.
Qualificació professional: Operacions de lampisteria i calefacció - climatització domèstica.
Mòdul formatiu: MF1154_1: Instal·lació de canonades.

INTRODUCCIÓ
Aquesta unitat didàctica té relació amb el
coneixement de les canonades, dels diferents
tipus d’acer i, concretament, de l’acer
galvanitzat, un dels més utilitzats en lampisteria.
Aquest coneixement ens permet donar
solucions a aplicacions de les instal·lacions de
lampisteria i fer correctament els muntatges.

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica es realitza el
muntatge d’un circuit hidràulic sobre una
planxa de fusta tancat a petita escala, per
posar en pràctica gairebé tots els coneixements
adquirits i treballant per parelles, tal com es
treballa habitualment en la realitat.

Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a
la conducció d’aigua i desguassos.
Realització professional
• Realitzar l’aplec, la preparació i la presentació dels elements i materials necessaris per
a la instal·lació de lampisteria.
• Realitzar operacions de presentació, alineació, anivellament i unió de canonades,
seguint instruccions i mesures de seguretat establertes.
RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de lampisteria
• Realitzar operacions auxiliars en la instal·lació de canonades seguint instruccions del
superior, preparant, tallant i unint tubs d’acer en les condicions adequades de qualitat i
seguretat, d’acord amb les normes establertes.
• Mantenir hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat, higiene i pulcritud en el treball.
• Mantenir actituds de respecte cap als companys i al professorat
• Respectar els procediments i les normes del taller.

1

Unitat didàctica: LA CANONADA METÀL·LICA D’ACER: TIPUS, APLICACIONS I MÈTODES D’UNIÓ - MF1154_1: Instal·lació de canonades.

RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Interpretar informacions, instruccions i documentació tècnica
relacionada amb instal·lacions de canonades, preparant materials,
equips i elements necessaris.
• Executar operacions de preparació per a la conducció de canonades
d’aigua seguint les instruccions d’instal·lació.
• Executar les operacions d’acoblament i d’unió de canonades seguint les
instruccions d’instal·lació.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Fonaments d’instal·lacions de canonades.
• Muntatge d’instal·lacions de canonades de conducció d’aigua i
desguassos.
• Muntatge d’accessoris i components de canonades de conducció
d’aigua i desguassos.
• Normativa d’aplicació en el muntatge de canonades de conducció
d’aigua i desguassos.
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UNITAT DIDÀCTICA: La canonada metàl·lica d’acer: tipus,

aplicacions i mètodes d’unió
Temporalització
Objectius

12 hores (segon trimestre).
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Distingir entre els diferents tipus d’acer i les aplicacions de cadascun.
• Conèixer les mides de les rosques més utilitzades en lampisteria
domèstica.
• Conèixer i distingir els diferents tipus d’accessoris per fer la unió
roscada de l’acer galvanitzat.
• Conèixer els diferents tipus d’eines que s’utilitzen per treballar amb
l’acer galvanitzat, la manera com s’utilitzen i quines són les mesures
de seguretat necessàries per al correcte funcionament.
• Fer el muntatge d’un circuit hidràulic amb acer galvanitzat a partir
d’un croquis i comprovar-ne l’estanquitat.
• Treballar aplicant les mesures i les normes de seguretat al taller.

Avaluació
Criteris

• Cercar i interpretar informació sobre materials, equips i elements necessaris per a la instal·lació de
canonades.
• Interpretar informació gràfica: dibuixos i croquis, identificant els elements implicats en les
instal·lacions de canonades.
• Preparar les eines i els equips propis de les operacions que s’han de realitzar

Competències

• Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs
de diferents tipus de materials segons el tipus d’instal·lació.

• Identificar els equips i les eines utilitzades per realitzar les diferents operacions (rosca, corbament,
unió, soldatge, tall, entre d’altres).

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Comunicació lingüística: obtenció d’informació a partir de la
lectura i de documents audiovisuals, síntesi escrita d’informació,
diàleg.
• Matemàtica: mesures, realització de càlculs per al muntatge.
• Coneixement i la interacció amb el món físic: comportament de
materials, funcionament del circuit.
• Aprendre a aprendre: registre d’informació, reflexió sobre els propis
aprenentatges.
• Autonomia i iniciativa personal: planificació i presa de decisions.

• Efectuar les operacions de tall, rosca, corbament i unió de les canonades.

Continguts

• Reconeixement de les característiques generals i dels tipus de
canonades d’acer que existeixen actualment.
• Identificació de les aplicacions i característiques principals de les
canonades d’acer dúctil.
• Identificació de les aplicacions i característiques principals de les
canonades d’acer inoxidable.
• Identificació de les aplicacions i característiques principals
de les canonades d’acer galvanitzat, així com dels mètodes de
mecanització i d’unió (tallat, corbament, roscatge i soldatge),
les eines per treballar-lo, accessoris, mètodes de subjecció i
comprovació de fuites.
• Diferenciació dels tipus d’acer a simple vista.
• Reconeixement de les aplicacions de l’acer.
• Realització de la mecanització específica de la canonada d’acer
galvanitzat per fer-ne la unió (tallar, llimar, roscar, corbar, etc.), amb
les eines adients.
• Identificació visual dels accessoris segons l’aplicació.
• Realització de la junta d’estanquitat amb estopa i descargolar per
fer la unió de la canonada amb roscatge.
• Muntatge d’un circuit hidràulic senzill a partir d’un croquis i
comprovació de l’estanquitat.
• Treball en equip en un ambient de cooperació i responsabilitat per a
la consecució d’un objectiu comú.
• Realització de les pràctiques amb puntualitat, ordre i netedat.
• Respecte pel pensament aliè, seguretat en el propi i flexibilitat per
modificar-lo, si escau.
• Respecte per les normes de seguretat pel que fa a si mateix com per
la seguretat dels companys.
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• Descriure les tècniques de tall i acoblament de canonades en funció dels materials
• Descriure les característiques i els modes de funcionament d’aquests equips
• Relacionar operacions d’acoblament i unió de canonades amb les característiques dels sistemes
domèstic, de xarxes de reg i fonts decoratives, i de xarxes contra incendis.
• Actitud al taller: organitzar el lloc de treball, realitzar les tasques de neteja i de manteniment
necessàries.
Procediments i
instruments

• Realització de proves escrites, de síntesi dels coneixements teòrics i pràctics, o orals.
• Treballs pràctics on es valora com s’ha treballat el mètode d’unió, l’extracció de les mides, la
morfologia del treball, l’ordre i la seguretat amb les eines, temps emprat, presentació, etc. L’alumne/a
omple unes fitxes de les pràctiques que es realitzen, que seran valorades.
• Preguntes a classe i a casa realitzades de manera individual i col·lectiva, corregides pel professor
sobre el paper, i posteriorment davant el grup.
• Tasques de manteniment del centre adients al seu nivell o com a ajudants d’alumnes de CGM.

Criteris de
qualificació

Els criteris de qualificació que s’apliquen per determinar la qualificació segueix la següent ponderació:
• Aspectes conceptuals: 30%
• Aspectes procedimentals: 50%
• Actitud i motivació: 20%
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Metodologia
En aquesta unitat didàctica es realitza un muntatge sobre una planxa de fusta d’un circuit hidràulic tancat a petita escala, per posar en pràctica gairebé tots els
coneixements adquirits treballant per parelles, tal com es treballa habitualment en la realitat.
L’exposició de la unitat es realitza amb un llenguatge planer en l’exposició, però alhora tècnic, per tal que els alumnes es familiaritzin amb la terminologia de la
lampisteria (materials, accessoris i eines).
Utilitzam un dossier d’elaboració pròpia amb informació extreta de publicacions, catàlegs i Internet, adaptat al nivell dels alumnes, amb il·lustracions i petites qüestions
al final del tema. El dossier s’empra com a eina de consulta en tot moment, i d’estudi al final de la unitat.
La pràctica es planteja amb instruccions molt concretes de preparació de materials i d’eines, d’execució segura de la instal·lació segons un croquis, verificació i
comprovació de l’estanquitat del circuit hidràulic. Es divideix en tres parts:
• En la primera part s’explica l’enunciat i es formulen qüestions prèvies a la pràctica que ajudaran els alumnes a tenir més clar els procediments per a la consecució
d’un resultat final satisfactori. Per resoldre aquestes qüestions han d’aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs i els coneixements específics de les
canonades d’acer galvanitzat, amb el suport del professor en tot moment.
• La segona part consisteix en la realització pràctica del circuit hidràulic i la comprovació. Per a la realització de les operacions de tall, roscatge, fer junta i
comprovació, el professor ajuda inicialment als alumnes en cada tipus d’operació.
• Per finalitzar, emplenen un qüestionari per resumir el procediment i exposar els seus coneixements, i realitzen també una autoavaluació.
Quasi al final de la unitat es realitza la visita a una instal·lació real a l’institut, si és possible, o fora del centre. Feim fotografies d’allò que sembli més curiós i interessant
als alumnes per comprovar que el que s’explica a l’aula es du a terme realment, i per fer-ne una xerrada posterior per reforçar els seus coneixements.
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Metodologia (cont.)

Espais

Materials i
recursos
didàctics

L’espai més utilitzat és el taller de PQPI, encara que en determinades sessions
anam a una aula convencional i a l’aula d’informàtica i audiovisuals.
• Canonades d’acer galvanitzat de “3/4
• Accessoris (colzes, tes, etc.) d’acer galvanitzat de “3/4
• Subjeccions
• Eines per treballar aquest material
• Catàlegs comercials
• Llibres de consulta
• Presentacions (transparències)
• Vídeos
• Ordinadors amb connexió a Internet, canó de projecció
• Altres

Agrupament

Es treballa de manera individual a l’hora de fer qüestionaris i informes de
pràctiques, en parelles o petits grups per realitzar les pràctiques i treballs de
recerca, i en grup classe a l’hora de fer visites, debats i treballs de síntesi en les
darreres sessions de la unitat.

Atenció a la
diversitat

Amb els alumnes amb diferents ritmes d’aprenentatges, o que presentin
necessitats educatives especials, adoptam les següents mesures, entre d’altres:
• Durant les pràctiques, treballam la tutorització entre iguals: els alumnes
més avantatjats formen grup amb els més desfavorits per tal que s’ajudin i
s’integrin dins el grup.
• Durant les explicacions didàctiques es diferencien els continguts bàsics,
rellevants, dels complementaris.
• En funció de la dificultat de les activitats es dedica més atenció als alumnes
que més ho necessitin.
• Esmentam i reconeixem els mèrits aconseguits.
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Activitats
Activitat. 01

Comentari històric, generalitats i tipus
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 3 hores
Agrupament: Individual - Grup classe

Activitat. 02

Qüestions prèvies per al circuit hidràulic
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual

Activitat. 03

El circuit hidràulic
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 6 hores
Agrupament: Parelles

Activitat. 04

Síntesi del procés
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual

Activitat. 05

Autoavaluació
Tipus d’activitat: avaluació
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual
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Activitat. 01

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Comentari històric,
generalitats i tipus

• Preliminar (Durada: 45’)
Introducció i valoració de coneixements.
• Desplegament (Durada: 90’)
Projecció i col·loqui.
• Cloenda (Durada: 45’)
Qüestionari de síntesi.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 3 hores

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Espai: aula i aula d’audiovisuals

L’activitat consta de tres parts:

Recursos didàctics:
• Apunts preparats amb
informació extreta d’Internet,
d’enciclopèdies, etc...
• Vídeo de la història de les
canonades metàl·liques.

• La primera d’introducció per part del
professor fent, de tant en tant, preguntes als
alumnes per valorar els seus coneixements
previs sobre la matèria:
- Resum de com i perquè s’extreu el ferro,
- Com es converteix en els diferents tipus d’acer
- Com ha estat utilitzat al llarg del segle XX,
- Aplicacions més modernes d’aquest tipus
		 de canonada.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS

• En la segona part es projecta un vídeo
explicatiu de la historia i les generalitats de
la canonada metàl·lica d’acer, fent petites
aturades sobre els punts més interessants per
poder fer comentaris i obrir petits col·loquis.

• Reconèixer la importància de la canonada
metàl·lica d’acer en la vida moderna en
l’àmbit industrial i domèstic.

• Finalment, demanam als alumnes que facin
un resum escrit sobre el que s’ha explicat i el
que s’ha visualitzat a la projecció.

CONTINGUTS

AVALUACIÓ

• L’extracció del ferro

• Les activitats que es realitzen permeten
detectar els coneixements previs dels alumnes
sobre la matèria.

• Obtenció de l’acer
• Usos de l’acer
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Activitat. 02
Qüestions prèvies per al
circuit hidràulic

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Identificar les eines, material i procediment
d’un muntatge hidràulic.

En aquesta activitat els alumnes practiquen
les tècniques necessàries per al muntatge que
realitzaran en la següent activitat i identifiquen
les eines i el material que necessitaran.

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 1 hora

• Mesures
• Mecanitzat de la canonada d’acer.

Espai: taller
Recursos didàctics:
• Quadern de l’alumne.
• Dossier de pràctiques.
• Fitxa.
• Canonada de ferro i accessoris
de ¾ “(3 colzes, 2 tes, 1 enllaç
de tres peces, 2 claus de pas, 1
reducció llautó ¾ - ½ M-M).
• Eines de mesura (flexòmetre,
regles, escaires).
• Eines de tall de ferro (arquet,
tallatubs).
• Màquina de fer rosca i eines
de subjecció (cargols, clau
Stillson, bec de lloro).

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• De forma individual, i després d’haver
escoltat una breu explicació del professor, els
alumnes han d’emplenar una fitxa sobre els
aspectes més importants de la preparació del
muntatge (la trobareu a la pàgina següent).
• Tot i que en aquesta fitxa apareixen les
imatges de les eines, és important que els
alumnes tenguin les eines reals al seu abast,
de manera que les puguin manipular per
resoldre dubtes i per començar a planificar el
procés del muntatge.

• Preliminar (Durada: 10’)
Explicació de l’activitat.
• Desplegament (Durada: 40’)
Emplenament de la fitxa.
• Cloenda (Durada: 10’)
Comprovació dels resultats.

AVALUACIÓ
• La identificació de les eines adients
• L’explicació del procés

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles
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Petit grup
Grup classe
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Activitat. 02
Qüestions prèvies per al
circuit hidràulic
Fitxa

LA PREPARACIÓ DEL CIRCUIT HIDRÀULIC
UNITAT DIDÀCTICA:

La canonada metàl·lica d’acer: tipus, aplicacions i mètodes d’unió

Nom:__________________________________________________________

Data:____________

1. Quines són les eines necessàries per dur a terme les següents tasques?
• Prendre mides exactes i marcar:

• Tallar els bocins de canonada, fer-li rosca i unir-la:

• Connectar la clau de pas i el porgador, i comprovar-ne l’estanquitat:

2. Ara repassarem el procediment per a la unió de canonades d’acer galvanitzat.
Explica de forma detallada les passes per a la unió de canonada.
3. Amb quin tipus de rosca treballam en aquesta pràctica?
4. Quan ja sabem com s'han d'unir les peces és necessari esbrinar la quantitat de material
que necessitarem. Per això, i amb l'ajuda del croquis, fes un recompte dels accessoris
d’acer, llautó i canonada de ferro necessaris per a la realització del muntatge.
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Activitat. 03

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Treballar l’acer galvanitzat: muntar un circuit
hidràulic a partir d’un croquis acotat i
comprovar-ne l’estanquitat.

Tipus d’activitat: síntesi

Quan ja tenim clar el procediment, els material
necessitarem i les eines que hem d’emprar,
passam al muntatge del circuit. Aquesta pràctica
consisteix en la realització d’un circuit hidràulic
molt senzill amb canonada de ferro galvanitzat,
per comprovar-ne després l’estanquitat:

Durada: 6 hores

• Recordam el procediment que hem de seguir i
donam les pautes d’organització.

El circuit hidràulic

• Mitjançant canonada i accessoris de ferro
realitzam un circuit hidràulic i comprovam
que no hi ha cap fuga amb el comprovador
de pressió o bombí. Muntam el circuit sobre
els taulells de pràctiques que hem preparat a
classe. La forma del circuit és la següent:

Espai: taller
Recursos didàctics:
• Qüestionari
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Les mides del circuit són: el dos trossos de tub
transversals de la part de la clau de pas fan
15 cm, el tub longitudinal on hi anirà la te i el
porgador fa 40 cm. Les mides que falten les
traurem segons anem fent el circuit.

Petit grup
Grup classe

CONTINGUTS
• Mesures
• Mecanització de la canonada d’acer.

• Finalment, amb el bombí de comprovació,
omplim el circuit d’aigua a una pressió
suficient per comprovar que no hi ha cap
pèrdua.

• Muntatge d’un circuit hidràulic

AVALUACIÓ

• Comprovació d’estanquitat d’una canonada

Valoram:
• Si la canonada s’ha tallat a la mida correcta.

10

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Si es fa la rosca a la canonada seguint el
procediment indicat.

• Preliminar (Durada: 15’)
Explicació de l’activitat.

• Si s’aplica l’estopa i la massilla anticorrosiva i
se segella correctament.

• Desplegament (Durada: 330’)
Muntatge del circuit.

• Si la unió entre les canonades i els accessoris
es fa amb les eines adequades.

• Cloenda (Durada: 15’)
Comprovacions finals.

• Si es comprova l’estanquitat del circuit amb
l’ajuda d’un bombí de comprovació.
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Activitat. 04
Síntesi del procés

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Reconèixer el procediment de muntatge del
circuit hidràulic.

Aquesta activitat permet als alumnes sintetitzar els
aprenentatges que han duit a terme en la unitat
didàctica, a través de l’elaboració del següent
qüestionari- resum:

CONTINGUTS
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Espai: taller
Recursos didàctics:
• Qüestionari
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Procediment de muntatge d’un circuit hidràulic.

1. Les primeres mides les ha donat el professor. Com ho
has fet, per extreure les mides dels altres tubs?

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

2. Explica la importància de l’enllaç de tres peces. Per què
l’hem hagut d’instal·lar?

• Preliminar (Durada: 5’)
Explicació del qüestionari.

3. Quins avantatges creus que tenen les instal·lacions de
ferro en relació a la canonada de coure i la de plàstic?

• Desplegament (Durada: 45’)
Emplenament del qüestionari.

4. Quins desavantatges creus que tenen?

• Cloenda (Durada: 10’)
Posada en comú.

5. Si tinguessis un amic que volgués aprendre a fer
rosca a la canonada de ferro i no en sabés, com li
explicaries, passa a passa, el que ha de fer? Quines eines
necessitaria?
6. Explica el procés de comprovació de fuites en el circuit.
7. Quina és la causa de les fuites d’aigua que heu tengut
tu o els teus companys? Comentau amb altres grups
perquè heu tengut fuites i quines mesures heu pres per
solucionar-les.
8. Quina és la pressió a què hem provat el circuit? A què
creus que es deu?
9. Què és el que t’ha semblat més difícil a l’hora de unir
la canonada de ferro? (Explica totes les dificultats has
tengut).
Un cop acabat el qüestionari, feim la posada en
comú entre tots els alumnes del grup.

AVALUACIÓ
• Correcció de les respostes
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Activitat. 04

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Autoavaluació
Tipus d’activitat: autoavaluació

La unitat finalitza amb la reflexió que fan els
alumnes sobre el propi procés d’aprenentatge,
sobre allò que han après i les seves necessitats
de millora. Per a això, emplenen el següent
qüestionari, de forma individual. Un cop acabat,
feim la posada en comú.

Durada: 1 hora

Qüestionari d’autoavaluació
Sí, molt

Espai: taller

Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Poc

Gens

• He seguit els procediments d’unió tal com he descrit a
les qüestions prèvies?

Recursos didàctics:
• Qüestionari d’autoavaluació
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:

Sí

OBJECTIUS
• Reconèixer els propis aprenentatges.

• He estat ordenat en el treball: en acabar d’utilitzar una
eina l’he tornada al seu lloc, he netejat el lloc de feina
després d’haver-lo embrutat...?
• He tengut cura de les normes de seguretat al taller?
• M’ha semblat difícil el muntatge i la comprovació
del circuit?
• He après a fer sevir les eines de subjecció i roscatge?
• He après a identificar els accessoris d’acer?

CONTINGUTS

• He de millorar el meu comportament al taller?

• Reconeixement dels propis aprenentatges.

• El professor m’ha hagut d’ajudar en el muntatge?

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

• Preliminar (Durada: 10’)
Explicació de l’activitat.

• El grau de reflexió sobre els propis
aprenentatges

• Desplegament (Durada: 30’)
Emplenament del qüestionari.
• Cloenda (Durada: 20’)
Posada en comú.
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