UNITAT DIDÀCTICA:

Eines, utillatge i maquinària del taller de mecànica
Família professional: Transport i manteniment de vehicles.
Qualificació professional: Auxiliar de manteniment de vehicles.
Mòdul formatiu: MF0620_1. Mecanització bàsica.

INTRODUCCIÓ
Podem dir que els continguts treballats en
aquesta unitat són els més essencials d’aquesta
família professional, ja que permet als alumnes
aprendre el nom, l’ús i l’organització de les
eines més importants, que utilitzaran al llarg
de tot el temps en què treballin o es formin en
aquest entorn.
Amb aquesta unitat els alumnes coneixen
el taller de mecànica en general, i més
específicament, el taller de mecanització i
soldadura, identifiquen les eines d’un taller i
aprenen a manejar-les i realitzen, a més a més,
una part pràctica per conèixer millor aquestes
eines. També aprenen a fer inventaris de taller i
a organitzar el propi lloc de feina.
La unitat s’ha de dur a terme a principis del
curs, ja que el contingut és imprescindible
per a la realització de pràctiques dels altres
mòduls i d’altres cicles superiors. Té una
durada de 18 hores.

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica els alumnes
aprenen a reconèixer, identificar i utilitzar les
principals eines que hauran de fer servir en
la resta d’unitats didàctiques. És important
que reconeguin la importància d’aquest
aprenentatge, com a passa prèvia per a la resta
del curs i de la seva formació.
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Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ

RELACIÓ AMB EL PQPI: Auxiliar de manteniment de vehicles

Unitat de competència
UC0620_1: Efectuar operacions de mecanització bàsica.

• Realitzar operacions auxiliars de manteniment en l’àrea
d’electromecànica, complint especificacions tècniques,
en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic
de nivell superior.

Realització professional
RP3: Seleccionar els estris i les eines necessaris per a la mecanització
en funció del tipus de peça i del procés de mecanització.
RP5: Executar totes les operacions de mecanització d’acord amb
les normes de prevenció de riscos laborals.
RELACIÓ AMB EL MÒDUL
Objectius del mòdul amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Comparar les tècniques de mecanització manual i a màquina
per tal de seleccionar els aparells, màquines, equips i eines
necessaris per realitzar-les.
• Operar amb destresa amb els aparells, màquines, eines i
equips utilitzats en els treballs de mecanització.
Blocs de continguts amb què es relaciona la unitat didàctica:
• Metrologia
• Normes de prevenció de riscos laborals i d’impacte
mediambiental en mecanització bàsica
• El traçat
• Tècniques de mecanització i unió
• Soldadura elèctrica

Unitat didàctica: EINES, UTILLATGE I MAQUINÀRIA DEL TALLER DE MECÀNICA - MF0620_1: Mecanització bàsica.

UNITAT DIDÀCTICA: Eines, utillatge i maquinària

del taller de mecànica
Temporalització
Objectius

18 hores (a l’inici del curs).
En finalitzar, l’alumne serà capaç de:
• Efectuar operacions de mecanització bàsica.

Competències

• Realitzar operacions auxiliars de manteniment en
l’àrea d’electrmecànica, complint especificacions
tècniques, en condicions de seguretat i sota la
supervisió d’un tècnic de nivell superior.

Competències
bàsiques
que es
treballen

• Comunicació lingüística: ús precís del lèxic relacionat
amb les eines, utillatge i maquinària del taller de
mecànica, expressió oral (debats, converses…),
intrpretació d’instruccions orals i escrites, presa
d’apunts escrits, registre escrit d’informació, etc.
• Matemàtica: classificacions, ús correcte de les eines
de mesura, interpretació de croquis o plànols, etc.
• Coneixement i la interacció amb el món físic:
reconeixement del funcionament de les eines,
gestió dels residus, ús de les mesures de protecció
personal...
• Tractament de la informació i competència digital:
recerca d’informació a Internet.
• Aprendre a aprendre: ús de manuals, obtenció i
aplicació de procediments i de protocols d’atuació
aplicables a altres situacions...

Continguts

• Classificació de les eines:
- Eines de subjecció.
- Eines de cargolar.
- Eines de tall.
- Eines de mesura, traç i marcatge.
- Eines de comparació.
- Eines de percussió.
- Eines d’accionament elèctric o pneumàtic.
- Màquines eina.
• Normes de seguretat al taller i en la utilització
d’eines. EPi.
• Gestió de residus.
• Organització de les caixes i panells d’eines.
• Manteniment de les màquines - eina, tenint en
compte les mesures de seguretat.
• Realització d’inventaris.
• Interpretació de les dades obtingudes de les eines de
mesura.
• Elecció de l’eina adequada per a l’operació que s’ha
de realitzar.
• Gestió correcta dels residus.
• Manteniment del lloc de feina en condicions òptimes
d’higiene.

Avaluació
Criteris

• Descriure els diferents tipus de rosques.
• Realitzar diferents procediments de mesura amb calibre micròmetre, explicant-ne el funcionament.
• En supòsits pràctics, degudament caracteritzats, que impliquin fer mesures (lineals, angulars, de rosques,
entre altres) amb diferents aparells:
- Escollir l’aparell adequat al tipus de mesura que s’ha de realitzar i la precisió requerida.
- Calibrar l’aparell de mesura segons patrons.
- Realitzar les mesures amb la precisió adequada.
• En casos pràctics de mecanització manual, degudament caracteritzats, que impliquin serrar, llimar, roscar:
- Executar les operacions necessàries de traçat i marcat.
- Manejar adequadament les eines necessàries.
- Ajustar l’acabat final a mesures i normes donades en croquis o plànol.
• En casos pràctics de mecanizat a màquina, degudament caracteritzats, que impliquon foradar, serrar, llimar,
tallar amb cisalla:
- Executar les operacions necessàries de traçat.
- Muntar correctament les eines o útils necessaris per a cada operació.
- Manejar adequadament cada una de les màquines.
- Ajustar l’acabat final a mesures i normes donades en croquis o plànol.

Procediments i
instruments

Comprovam els progressos dels alumnes dia a dia, analitzant les actuacions, les proves teòriques i els exercicis i
pràctiques realitzades:
• Valoració dels procediments: quadern, fitxes, pràctiques i activitats.
• Valoració dels aspectes teòrics: prova escrita, activitats.
• Valoració dels aspectes actitudinals: observació directa (assistència, puntualitat, atenció, entrega de fitxes a
temps, cura de les eines, netedat...).

Criteris de
qualificació

La qualificació s’obté a partir de:
• La valoració dels procediments (quadern, fitxes, pràctiques, i activitats): 40%
• La valoració del grau d’assoliment dels objectius de caràcter teòric: 30%
• La valoració dels aspectes actitudinals (assistència, puntualitat, comportament, entrega de fitxes en hora,
maneig d’eines, netedat,...): 30%
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Metodologia
• Aquesta unitat és molt atractiva per als alumnes si els agrada la
mecànica, és senzill realitzar-la amb èxit. És important que al principi
del curs es marquin les pautes i normes per a la utilització de les eines, ja
que les hauran d’utilitzar moltes vegades al llarg del curs. Personalitzarles ajuda a què les sentin com a seves, en tenguin cura i se’n perdin
menys.
• La unitat s’inicia amb un debat, que ens permet identificar el concepte
i el grau de coneixement que tenen els alumnes de les eines. D’aquest
debat els alumnes extreuen els continguts de la unitat, amb l’ajuda del
professor.
• Mitjançant el projector i diferents pàgines web s’expliquen les diferents
famílies d’eines, EPi i el manteniment. És important la participació dels
alumnes en l’exposició.
• Al llarg de la unitat es fomenta el treball en grup, de manera que els
alumnes es vagin coneixent i el professor pugui observar les dinàmiques
de treball.
• És important guiar l’alumne des del principi, ja que s’enfronta a una
forma dre treball nova per a ell. Igualment, s’ha d’insistir molt sobre la
utilització correcta dels EPi
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Metodologia (cont.)

Espais

• Aula de formació bàsica.
• Taller de mecànica.
• Voltants de l’institut.

Materials i
recursos
didàctics

• Eines i maquinària del taller de mecànica.
• Ordinador i projector amb connexió a Internet.
• Contrasenya habilitada per a la pàgina web www.tecno12-18.com
(molt útil per al PQPI d’auxiliar d’electromecànica). A molts d’instituts
el departament de tecnologia la utilitza i en té la contrasenya. L’alta i les
condicions s’han de consultar a la mateixa pàgina.
• DVD amb els continguts de la unitat o l’annex d’aquesta unitat.
• Un peu de rei per alumne.
• Fitxes preparades pel professor (en trobareu un exemple a l’annex).
• Materials específics de cada activitat (vegeu els quadres de cada activitat).

Agrupament

Atenció a la
diversitat

La unitat didàctica combina diferents tipus d’agrupament, segons les
activitats: grup clase, parelles i treball individual.
Aquesta unitat és relativament senzilla, cosa que permet que tots els
alumnes puguin començar el curs amb èxit. La forma amb què es planteja
inclou estratègies per tenir en compte les necessitats dels alumnes:
• Possibilitat d’ampliar coneixements pels alumnes que vagin més avançats
mentre la resta adquireixen els continguts mínims.
• Activitats amb base senzilla, que es poden modificar per adequar-les a
cada alumne.
• Exposició dels continguts amb diferents suports per tal de facilitar l’accés
dels alumnes a aquests continguts (vídeos, pàgines web, paper, imatges...)
• Si tenim alumnes que ja han treballat en aquest camp i coneixen moltes
eines, ampliam els seus coneixements amb altres eines més complexes.
• Posam als panells d’eines (vegeu les imatges de l’annex) el nom de les
eines, per facilitar als alumnes, ja siguin nouvinguts o no, l’aprenentatge
dels noms.
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Activitats
Activitat. 01

Activitat. 02

Activitat. 03

Les eines de casa.

Activitat. 06

Tipus d’activitat: síntesi

Durada: 1 hora

Durada: 1 hora

Agrupament: Individual - Grup classe

Agrupament: Individual - Grup classe

Les eines

Activitat. 07

Tipus d’activitat: avaluació

Durada: 4 hores

Durada: 2 hores

Agrupament: Grup classe

Agrupament: Individual - Parelles

Mural.
Durada: 3 hores
Agrupament: Parelles

Inventari, manteniment i personalització d’eines.
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 5 hores
Agrupament: Parelles

Activitat. 05

Les eines online
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 2 hores
Agrupament: Individual - Grup classe
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Què hem après ?

Tipus d’activitat: desenvolupament

Tipus d’activitat: desenvolupament

Activitat. 04

Mesura.

Tipus d’activitat: inicial
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Activitat. 01
Les eines de casa

OBJECTIUS
• Conèixer les eines de què es disposa a casa.
CONTINGUTS

Tipus d’activitat: inicial

• Classificació d’eines.

Durada: 1 hora

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Espai: aula polivalent

• Preliminar (Durada: 15’)
• Desplegament (Durada: 30’)

Recursos didàctics:
• Eines comunes.

• Cloenda (Durada: 15’)

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Hem de tenir en compte que
aquesta activitat és a l’inici del
curs i professor i alumnes no
es coneixen.
• És convenient que el professor
dugui algunes eines molt
comunes (tornavís, clau
anglesa, martell, clau fixa...)
per si hi ha alumnes que no
tenen cap eina a casa.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• El dia abans demanam als alumnes
que comprovin a casa seva les diferents
eines de què disposen, i els comentam
també la importància de la unitat que
desenvoluparem.
• Els mostram alguna pàgina web relacionada
amb l’ús d’eines (vegeu l’annex I)
• Encentam un petit debat sobre la
importància de les eines, extreurem els
continguts al llarg de la conversa, durant la
qual el professor anima, modera i guia.
• Els alumnes escriuen al quadern una llista de
les eines que tenen a casa o que han utilitzat
alguna vegada, explicant la finalitat amb què
les han utilitzat.
AVALUACIÓ
• Interès per identificar les eines que té a casa.
• Participació i aportació al debat.
• Netedat i ordre del quadern.
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Activitat. 02
Les eines
DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• Amb el projector, exposam imatges de les
eines, l’ús i classificació (són les que trobareu
a l’annex). De forma individual, els alumnes
prenen apunts.

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 4 hores
OBJECTIUS

Espai: aula polivalent

• Utilitzar correctament els equips de protecció
individual.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:

• Realitzar el manteniment periòdic de les eines.

Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Si es vol, en lloc de l’annex
podem fer servir un llibre de
text o altres informacions
escrites (és convenient lliurarne una còpia a cada alumne).
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• Distingir els riscos a què estam exposats en la
utilització de diferents eines.

Recursos didàctics:
• Ordinador i projector.
• Informació escrita (annex,
llibre de text...).
• Diverses eines de cada família.
• Revistes d’eines.

• Conèixer i classificar les eines per famílies
professionals.

CONTINGUTS
• Aparells de mesura directa.
• Aparells de mesura per comparació.
• Riscos en el taller de mecanització.
• Equips per a la protecció individual (EPI).

• Dibuixen al quadern una eina de cada família
professional i anoten el nom de les altres (el
professor assenyala l’eina i tots la dibuixen
alhora). No tots tenen el mateix ritme; podem
demanar precisió als que fan més via o que
assenyalin les parts de cada eina per ampliar
coneixements.
• Identifiquen els riscos de cada eina
i el manteniment, a partir d’algunes
demostracions del professor.
• Les eines van passant entre els alumnes
perquè les comencin a veure i a tocar.
• Mostram revistes on l’alumne cerqui diverses
eines de cada família.
• Comentam algunes fitxes de manteniment de
màquines-eina del taller.

• Tècniques d’unions desmuntables.

• Per acabar, posam en comú el que hem après
al llarg d’aquestes sessions.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

AVALUACIÓ

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

• Interès de l’alumne per conèixer les eines i el
manteniment.

• Desplegament (Durada: 210’)
Identificació de les eines

• Informació extreta de revistes.

• Cloenda (Durada: 15’)
Posada en comú

• Atenció i actitud dins l’aula.
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• Netedat i ordre del quadern.

Activitat. 03
Elaboració d’un mural

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Ampliar coneixements sobre les famílies d’eines.

Per sorteig o amb un altre tipus de selecció
formam parelles d’alumnes i sortejam una
família d’eines per parella.

• Treballar en grup.

A partir d’aquest moment, cada parella:

Tipus d’activitat: desenvolupament

CONTINGUTS

Durada: 3 hores

• Identificació de les eines i de les famílies d’eines, i
de les seves característiques.

• Seguint la informació escrita (el llibre
de text, l’annex I...), anota al mural les
característiques de la família d’eines.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Retalla de les revistes les eines que pertanyen
a la família que els ha tocat i n’anota els
noms.

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

• Munta el mural, a criteri propi, sempre que el
professor vegi que la proposta és coherent.

• Desplegament (Durada: 210’)
Identificació de les eines

• En acabar, cada parella fa una breu exposició
(de 5 a 7 minuts) de cada mural; han de
parlar els dos alumnes.

Espai: aula polivalent
taller de mecànica
Recursos didàctics:
• Cartolines DIN A3 de diferents
colors.
• Adhesiu en barra.
• Tisores.
• Retoladors.
• Annex (per consultar).
• 7 o 8 revistes o catàlegs
d’eines (del mateix proveïdor
de material del taller, o
descarregar un catàleg d’eines
d’Internet).

• Cloenda (Durada: 15’)
Posada en comú

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• L’activitat es pot realitzar
tant al taller com a l’aula
polivalent, segons l’espai de
les aules. Els alumnes que
vagin més ràpid cercaran eines
que no haguem vist a l’aula
a les revistes i les afegiran al
mural.
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• Un cop acabats, els murals es pengen a la
paret perquè els alumnes els puguin consultar
en qualsevol moment.
AVALUACIÓ
• Interès en l’activitat.
• Ordre i neteja en l’elaboració del mural.
• Contingut del mural.
• Treball en grup.
• Exposició (expressió oral)
A la pàgina següent trobareu un possible model per valorar aquests
aspectes al mural.

Activitat. 03
Elaboració d’un mural

Procés
d’elaboració

Respecta les normes de funcionament del grup.
Participa activament i vol aclarir els dubtes
Du el material, l’organitza i l’utilitza correctament.

Quadre d’avaluació

El mural

La informació del mural és l’adequada.
El mural és clar i està ben organitzat.
La presentació és ordenada i neta.

Presentació

Presentació oral: la pronúncia i l’estructuració sintàctica són adequades.
Fa un ús precís del lèxic (el nom de les diferents eines).
Distingeix les diferents famílies d’eines i la seva utilització.
Explica les característiques de cada família.

PUNTUACIÓ TOTAL
Cada ítem es valora amb 1 punt, com a màxim
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Activitat. 04

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• Per desenvolupar aquesta pràctica l’alumne
ha d’aplicar el manteniment i les mesures
de seguretat que ha conegut en les activitats
anteriors.

Inventari, manteniment
i personalització d’eines

• Han de col·locar i netejar les eines als armaris
(prèviament cal conèixer les eines que tenim i
on s’han de col·locar).

Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 3 hores
Espai: taller de mecànica.
Recursos didàctics:
• Paper de neteja.
• Pintura per metalls per aplicar amb
pinzell (7 colors diferents o fer mescles).
• Desengreixant.
• Pinzells.
• Dissolvent de neteja.
• Guants de làtex.
• Fitxes per emplenar (vegeu exemples a l’annex).
• Alguna peça o element on puguin
practicar amb les eines.
• 2 panells d’eines complets.
• 5 caixes d’eines amb l’equipament bàsic.
• Mobiliari del taller.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

• Classificar eines.
• Realitzar inventaris.
• Familiaritzar-se amb les eines.
• Conèixer la ubicació de les eines.

CONTINGUTS
• Identificació d’aparells de mesura directa.

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Hem de tenir suficientment ventilat
el lloc on es dugui a terme l’activitat
i utilitzar pintures amb base d’aigua,
si és possible, ja que no són tan
tòxiques.
• Cal prendre les mesures de seguretat
pertinents al taller.
• La introducció i la cloenda són més
llargues, ja que els alumnes s’han
de canviar de roba i han de netejar i
recollir el lloc de feina.
• Als alumnes més ràpids se’ls poden
lliurar manuals de manteniment
d’algun elevador, compressor d’aire
comprimit, o altres màquines-eina
que necessitin manteniment periòdic,
i els demanarem que l’efectuin.
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OBJECTIUS

• Identificació d’aparells de mesura per
comparació.
• Reconeixement i prevenció de riscos en el taller
de mecanització.
• Ús dels equips per a la protecció individual (EPi).

• Confeccionen un inventari de les eines de què
disposam, omplint les fitxes que els haurem
lliurat (en trobareu els exemples a les pàgines
següents).
• En tenir les eines ubicades a cada armari, els
fan una petita marca de color en un lloc que
no pugui afectar-ne l’ús, per diferenciar-les.
• Quan estiguin eixutes, les tornen a col·locar
als armaris o caixes.
• Anoten a les fitxes les eines que falten i les que
estan en mal estat.
• Netegen la zona on hem treballat.
• Els alumnes que acaben abans que els altres
poden practicar cargolant i descargolant
perns, llegir manuals de màquines-eina
del taller, ajudar els grups que vagin més
endarrerits, etc.
• Finalitzam amb la realització d’una memòria
de les pràctiques realitzades i amb la neteja
del lloc de feina.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (Durada: 20’)
Explicació de l’activitat
• Desplegament (Durada: 260’)
Inventari i ubicació de les eines
• Cloenda (Durada: 20’)
Neteja de lloc de feina
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AVALUACIÓ
• Utilització dels EPi dins el taller.
• Netedat i ordre.
• Resultat de la fitxa emplenada.
• Treball en grup.

Activitat. 04
Inventari,
manteniment i
personalització d’eines
Fitxa d’eines
de caixa senzilla

Fitxa de control d’eines (caixa d’eines senzilla)
UNITAT DIDÀCTICA:

Eines, utillatge i maquinària del taller de mecànica

Nom:____________________________________________________________________________
Data de revisió:_______________

N’HI HAURIA D’HAVER
EINES DE TALL

Alicates de tall
Cúter
EINES DE PERCUSSIÓ

Martell de bolla
Escarpra
EINES DE CARGOLAR

Claus fixes de 8/9 fins a 20/22
Claus de tub de 8/9 fins a 18/19
Claus mixtes de la 8 fins a la 22
Tornavís (pla i phillips)
Claus de colze de 8/9 fins a 21/23
EINES DE SUBJECCIÓ

Alicates extensibles
Alicates universals

OBSERVACIONS
(eines en mal estat, repetides, que pertanyen a una altra caixa d’eines, etc)
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N’HI HA

Activitat. 04
Inventari,
manteniment i
personalització d’eines
Fitxa d’eines d’armari

Fitxa de control d’eines (armari d’eines)
UNITAT DIDÀCTICA:

Eines, utillatge i maquinària del taller de mecànica

Nom:____________________________________________________________________________
Data de revisió:_______________

N’HI HAURIA D’HAVER
EINES DE TALL

Alicates de tall
Escarpra
Tisores
Cisalla manual
Serra de mà
Alicates pelacables
EINES DE PERCUSSIÓ

Martell de bolla gran
Maça de niló
EINES DE CARGOLAR

Claus fixes de 8/9 fins a 20/22
Claus de tub de 8/9 fins a 20/22
Claus mixtes de la 8 fins a la 22
Tornavís (pla i phillips /grans,
mitjancers i petits)
Claus de colze de 8/9 fins a 21/23
Claus de got de 8 fins a 32 +
(xitxarra, manovella, allargadors
i cardan)
Joc claus allen
Joc claus torx
Clau ajustable
EINES DE SUBJECCIÓ

Alicates extensibles
Alicates universals
Alicates de pressió
Alicates de puntes (obren)
Alicates de puntes (tanquen)
EINES DE MESURAR, TRAÇAR I MARCAR

Cinta mètrica
Punta de marcar

OBSERVACIONS
(eines en mal estat, repetides, que pertanyen a una altra caixa d’eines, etc)
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N’HI HA

Activitat. 05
Les eines en línia

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Obtenir dades correctes utilitzant correctament
les eines de mesura.

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

• Ampliar els coneixements sobre les eines.

• Desplegament (Durada: 90’)
Realització de les activitats de la pàgina

Tipus d’activitat: desenvolupament
CONTINGUTS

Durada: 2 hores
Espai: aula d’informàtica.

• Ús de les eines de mesura.
• Classificació d’eines.

Recursos didàctics:
• Aula d’informàtica amb
un ordinador per alumne o
connexió a internet.
• Impressora.
• Accés a la pàgina web
www.tecno12-18.com

(la majoria d’instituts tenen compte
obert en aquesta aplicació al
departament de tecnologia)

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

• Cloenda (Durada: 15’)
Posada en comú

Petit grup
Grup classe

Observacions:
• Els alumnes més ràpids poden
treballar altres apartats
d’aquesta pàgina, ja que és
molt completa i adequada per
al nostre PQPI.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• En aquesta activitat treballam la mesura a
través d’una aplicació informàtica:
• Explicam als alumnes en què consisteix
la pàgina que visitarem i que guiarà les
activitats.
• Cada alumne entra a la pàgina web de
tecno12-18.com, i accedeix a l’apartat de
materials i eines.
• Treballa els continguts sobre eines i després
realitza el test global sobre eines que trobarà.
• Seguidament accedeix als apartats que
treballen el peu de rei i el micròmetre i fa
les activitats que es proposen. El professor
observa i ajuda a prendre mesures amb
aquestes eines.
• Finalitzam amb una breu posada en comú del
que s’ha après.

AVALUACIÓ
• Qüestionari de la pàgina de tecno12-18.com,
que haurem imprès.
• L’autonomia en la realització de les activitats.
13
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Activitat. 06
Mesura

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Utilitzar correctament el peu de rei i les eines de
mesura més comunes.

• En aquesta activitat els alumnes posen en
funcionament bona part dels aprenentatges
d’aquesta unitat didàctica: practiquen la
mesura amb el peu de rei i amb altres eines
habituals.

• Participar en les activitats de grup
Tipus d’activitat: síntesi
CONTINGUTS

Durada: 1 hora
Espai: exterior de l’institut.
Recursos didàctics:
• Un peu de rei per alumne.
• Flexòmetres.
• Fitxes per anotar dades o
quadern.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Ús de les eines de mesura directa.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (Durada: 10’)
Explicació de l’activitat
• Desplegament (Durada: 40’)
Mesures
• Cloenda (Durada: 10’)
Posada en comú

Observacions:
• L’activitat es pot realitzar
també al taller, encara que la
sortida és un element afegit de
motivació.

• Cada alumne té un peu de rei i una fitxa que
haurà lliurat el professor (o el quadern).
• Cercam un lloc proper a l’institut on puguem
observar tot el grup i on hi hagi elements
per mesurar (és senzill trobar elements per
mesurar pel carrer). S’han de cercar elements
dels quals es pugui mesurar la llargària,
l’amplada i la profunditat (per exemple, el
tub d’una reixa, el diàmetre d’una canal...).
• El professor proposa les peces que s’han de
mesurar i els alumnes anoten les dades al seu
quadern o fitxa.
• Han de decidir si utilitzar el peu de rei o el
metre per prendre les diferents mesures.
• Finalitzam amb la posada en comú dels
resultats.

AVALUACIÓ
• Actitud en la sortida
• Motivació per utilizar correctament les eines de
mesura.
• Utilització correcta de les eines de mesura.
• Dades obtingudes.
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Activitat. 07
Que hem après?
Tipus d’activitat: avaluació
Durada: 2 hores
Espai: aula polivalent
taller de mecànica.
Recursos didàctics:
• Projector.
• Manuals de manteniment de les
màquines-eina del taller.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

• Demostrar els coneixements adquirits en una
pràctica real.

En aquesta activitat oferim als alumnes dues
proves que ens permetran complementar les
observacions que hem realitzat al llarg de la
unitat didàctica: una prova escrita (individual) i
una pràctica (en parelles).

CONTINGUTS
• Ús de les eines, utillatge i maquinària del taller de
mecànica.

PROCÉS DE L’ACTIVITAT
• Preliminar (Durada: 10’)
Explicació de l’activitat
• Desplegament (Durada: 90’)
Realització de les proves
• Cloenda (Durada: 15’)
Posada en comú

Observacions:
• Dedicam una sessió a la part
teòrica i una a la pràctica.

En la prova escrita, de caràcter teòric,
l’alumne ha de:
• Explicar breument les diferents famílies
d’eines
• Respondre preguntes tipus test sobre els
continguts estudiats.
• Explicar el manteniment, el nom i les mesures
de seguretat que s’han de prendre d’alguna
de les eines estudiades, a partir de la seva
imatge.
Per a la prova pràctica donam als alumnes una
fotocòpia de les instruccions de manteniment
d’una màquina-eina. En parelles, han d’explicar
i realitzar el manteniment necessari d’aquesta
màquina.
Finalitzam amb una posada en comú sobre els
resultats i les apreciacions personals.

AVALUACIÓ
• Coherència i adequació de les respostes i dels
procediments pràctics.
• Utilització dels EPi en la part pràctica.
• Actitud.
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1. Introducció

Annex

Que són les eines?
Les eines són aparells utilitzats per realitzar tasques
que necessitin un esforç físic. Tot i que l’home les ha
anat desenvolupant, els humans no som els únics que
utilitzam eines (hi ha animals que utilitzen pedres per
accedir als aliments, ocells que utilitzen pals...).
En el nostre cas, estudiarem les eines creades per
realitzar la nostra tasca al taller de mecànica, que
són eines sotmeses a un constant estudi i evolució.
Les eines, màquines i utensilis del taller han de ser
els adequats per al tipus d’activitat que s’hagi de
realitzar (cal seleccionar l’eina adequada en funció
del tipus d’activitat).
En aquesta unitat coneixerem el taller de mecànica,
les eines que el componen i el seu maneig, i
realitzarem activitats i pràctiques per conèixerles millor. També farem inventaris de taller i
organitzarem el lloc de feina, i utilitzarem les eines
més habituals per mesurar, cargolar, tallar...

2. Normes de prevenció de riscos
relacionats amb les eines.
Seguint les pautes adequades dins del taller podem
minimitzar o evitar alguns dels riscos que comporta
l’ús d’eines com les que estudiarem. En primer lloc,
hem de disposar d’un equipament de qualitat i
homologat, però també és important tenir un bon
coneixement de les eines que hem d’emprar i els
riscos que comporta cada una.
Evidentment, és necessari mantenir l’ordre i neteja
del lloc de feina ja que, a més d’evitar riscos,
proporcionam una millor estètica i contribuim a no
malgastar temps cercant eines.
Els principals riscos són:
- Cops i talls.
- Lesions oculars.
- Cremades.
Les recomanacions són:
- Utilitzar les eines adequadament.
- Mantenir-les correctament.
- Guardar-les correctament.
- Seguir les instruccions del fabricant.
- Fer una assignació personalitzada de les eines.
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Annex

3. Qualitat de les eines

De la utilització...

Amb bones eines es fan bones feines

- La utilització inadequada d’una eina pot posar
		 en risc la integritat física.

És important que les eines compleixen certs
requisits. Si utilitzam eines de mala qualitat,
dificilment obtindrem bons resultats (encara que, si
no tenim els coneixements suficients per utilitzar-les,
per molt bones que siguin, tampoc obtindrem bons
resultats).

- Una eina inadequada fa que es perdi temps en
		 l’execució de les tasques.

La qualitat de les eines depèn, en gran part:
Del diseny...
		 - Faciliten la feina del treballador.
		 - Estalvien temps en les reparacions.
		 - Redueixen esforços.
		 - Faciliten la realització d’operacions molt
			 concretes o l’accés a llocs complicats, amb
			 poc espai, etc.
- L’ergonomia (les postures que s’han d’adoptar
			 per a la utilització de les eines) depèn en gran
			 part del disseny.

- S’ha de seleccionar l’eina adequada a cada
		 operació i comunicar a un superior les eines que
		 necessitam o que estiguin en mal estat.
- Cal llegir les especificacions de cada eina per
		 no sotmetre-la a esforços superiors als que pot
		 aguantar.
		
		
		
		

En les eines de mesura s’han de tenir en compte
agents externs com la humitat o la temperatura
exterior, que poden variar les dades, a més
d’assegurar-nos que hem fet la mesura correctament
i que l’eina està correctament calibrada.

I del manteniment.
- Guardar correctament les eines.
- Netejar-les després de cada utilització.
- Lubrificar-les periòdicament.

Del material amb què estan fabricades...
- Els materials utilitzats per a la fabricació d’eines
		 han d’aconseguir que siguin fiables i duradores.
- Una eina ha de ser resistent, per realitzar les
		 operacions per a les quals s’ha dissenyat.
- Els materials més utilitzats solen ser aleacions
		 de crom/vanadi, plàstic, etc.
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- Calibrar-les periòdicament, si és el cas.
- Mantenint ordre i neteja s’eviten pèrdues
		 innecessàries de temps i s’eviten accidents.

Annex

4. EPi
El terme EPi significa Equip de protecció individual, indispensable per a l’execució de tasques al taller. Són els
elements que ens protegeixen dels riscos a què estam exposats en la nostra activitat.
Al taller de mecànica és obligatori portar sempre el bus i les botes de seguretat, combinats amb els altres EPi sempre
que sigui necessari.
Al taller de mecànica, a més de seguir les recomanacions dels responsables i del fabricant, són imprescindibles
aquests EPi:
Guants

Els guants ens protegeixen de talls, cops, martellades, cremades, i de l’exposició de la
pell a productes tòxics (o en minimitzen els efectes).
Mesures de seguretat
- Utilitzar-los en totes les operacions amb risc
de cop o de tall.

Manteniment
- Fer-los nets de tant en tant.
- Substituir-los quan estiguin en mal estat.

- Convé dur guants per no embrutar-nos
les mans i protegir la pell d’olis, greixos i
altres productes que, a la llarga, poden ser
perjudicials.
- Utilitzar-los els tipus de guants adequats a cada feina.

Ulleres

Les ulleres ens protegeixen la vista d’olis, ferritja, etc., si les utilitzam quan sigui necessari.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar-les sempre que la nostra vista estigui - Mantenir-les netes per tenir una bona visió.
exposada a contacte amb encenalls, líquids... - Substituir-les quan estiguin en mal estat.
- Emprar-les també en l’elevador, davall d’un vehicle.
- Emprar-les quan ho indiqui el cartell de
protecció obligatòria de la vista.

Granota

És la indumentària que han de portar obligatòriament les persones que treballen al
taller. Protegeix dels olis i cremades, fins un cert punt.
Mesures de seguretat
Manteniment
- No ha de dur materials que pengin o que - Mantenir-lo net i lliure de greixos.
puguin quedar enganxats.
- Ha d’anar ajustat.
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Annex
4. EPi (cont.)

Mascareta

Les mascaretes protegeixen les vies respiratòries d’inhalacions de gasos, fum i pols. N’hi
ha de diferents tipus, per a cada activitat (no utilitza la mateixa mascareta un pintor per
evitar inhalar gasos provinents de dissolvents que un operari de soldadura).
Mesures de seguretat
- Utilitzar-la quan ho indiqui el cartell de
protecció obligatòria de les vies repiratòries.
- Utilitzar la mascareta adequada a cada feina.

Protectors d’oïda

S’utilitzen en les operacions on el nivell de renou pot afectar l’oïda. Se sol indicar amb un
senyal d’obligatorietat.
Mesures de seguretat
- Ajustar-los correctament al cap.
- Utilitzar-los quan ho indiqui el cartell de
protecció obligatòria de l’oïda.

Botes de
seguretat

Manteniment
- Mantenir-los nets i lliures de greixos.
- Comprovar que el senyal d’obligació estigui
situat al lloc indicat.

Al taller és obligatori portar sempre botes de seguretat amb la punta de ferro i amb la
sola a prova de claus.
Mesures de seguretat
- No deixar materials pesats amb risc de caiguda.
- Portar els cordons ben fermats.
- Portar una talla de peu ajustat.
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Manteniment
- Mantenir-la neta.
- Substituir-la quan estigui en mal estat.
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Manteniment
- Mantenir-les netes.
- Substituir quan estiguin en mal estat.

Annex

5. Classificació d’eines
Classificam les eines segons la funció que tenen. Les dividim en 9 grups:
-Eines passives

-Màquines-eina

-Eines d’agafar o retenir

-Eines específiques (les utilitzades per realitzar
operacions molt concretes, i que explicarem a mesura
que tenguem la necesstitat d’emprar-les, en altres
unitats, ja que n’hi ha de molts tipus).

-Eines de tall
-Eines de cargolar
-Eines de mesura,traçat i marcatge

5.1. Eines passives
Són les que serveixen per treballar-hi damunt o per suportar les peces que hem de reparar. Es pot dir que formen
part del mobiliari del taller.
Banc de feina

És una taula condicionada per realitzar diferents feines del taller damunt. S’ha de mantenir
neta i lliure d’eines que no utilitzam, ja que sovint es converteix en un magatzem.
Mesures de seguretat
- Adequar a l’altura de l’operari que la utilitza,
per evitar treballar en postures forçades.

Cargol de banc

- Mantenir-lo net i lliure d’eines o materials
que no utilitzem.

És una eina robusta, normalment es munta sobre el banc de feina. Serveix per fixar les peces
amb què treballam.
Mesures de seguretat
- Quan treballam amb el cargol hem de vigilar
la nostra postura, modificant l’altura del
banc on va fixat.
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Manteniment
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Manteniment
- S’ha de mantenir l’eix engreixat i netejar-lo
cada vegada després d’utilitzar-lo.
- Verificar i lubrificar la rosca interior.

Annex

5.2. Eines d’agafar o retenir
Serveixen per subjectar la peça a la qual hem de realitzar una altra acció (descargolar o cargolar, soldar, serrar,
foradar...). N’hi ha de diferents tipus i formes, que s’adapten a la feina que s’ha de realitzar.
Clau Stillson
(Grifa)

Aquesta clau permet subjectar superfícies rodones. És utilitzada sobretot en llanterneria.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.
- Ajustar-la correctament abans d’actuar.

Alicates
extensibles

Mesures de seguretat

- Hem d’utilitzar guants de protecció per evitar
talls i cops.
- Ajustar-la correctament abans d’actuar.

- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.

Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar-ne la rosca de tant en tant.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.

És una eina articulada que es fa servir per subjectar objectes petits o ubicats a llocs de
difícil accés. En podem trobar amb punta corba per facilitar tasques concretes.
Mesures de seguretat
- Hem d’utilitzar guants de protecció per
evitar talls i cops.
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Manteniment

Són eines autoblocants de subjecció. S’utilitzen per mantenir unides diferents xapes abans de
soldar-les, llimar-les...
Mesures de seguretat

Alicates de
punta plana

- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar l’estat de la rosca i del pla antirelliscant.

Tenen la possibilitat d’obrir les boques per agafar peces de major o menor diàmetre o gruix.
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.
- Ajustar-les correctament abans d’actuar.

Alicates de pressió

Manteniment
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Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.

Annex
5.2. Eines d’agafar o retenir
(cont.)

Serjant o gat

Alicates universals
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Serveix per subjectar peces al banc de feina per treballar-hi (soldar dues peces, llimar, etc.).
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar-ne l’estat de la guia de moviment i del
pla anti-relliscant.

Són un tipus d’alicates que serveixen per tallar o, sobretot, subjectar. La seva forma
permet subjectar peces de diferents formes.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar-ne l’estat de la guia de moviment i del
pla anti-relliscant.
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5.3.Eines de tall
Entenem per tall una operació mecànica que consisteix a seccionar un material per mitjà d’una o més fulles esmolades,
aplicant l’esforç de cisallament. Són eines que cal manejar amb cura, ja que treballen amb fulles esmolades. Entre
les més utilitzades trobam les següents:
Serra de mà

És una eina de mà molt comuna en forma d’arc i que té fulles amb forma de serra que es
poden canviar a mesura que es van desgastant.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i
cops.
- Tenir en compte la posició de la fulla de serra
i l’estat de les dents per evitar trencaments
que podrien derivar en un cop o tall.

Cúter

És una fulla molt fina que talla molt fàcilment paper, tela, plàstics i planxes de fusta de petit
gruix. Sol utilitzar-se per fer petits retocs.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls
i cops.
- La fulla ha d’estar ben subjecta al suport.
- Quan l’utilitzem no hem de posar mai la mà amb
què no agafam l’eina davant la direcció del tall.

Tisores de xapa

Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Substituir la fulla quan es desgasti.

És una eina articulada que serveix per tallar peces metàl·liques d’una espessor considerable.
S’utilitza per tallar algunes xapes al taller de mecanització.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls
i cops.
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Manteniment
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Substituir la fulla quan es desgasti.
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Manteniment
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Comprovar que estiguin esmolades.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.

Annex
5.3.Eines de tall

Tisores
d’electricista

Són tisores curtes i fortes. S’utilitzen per tallar o pelar cables, encara que les podem emprar
per a altres petites operacions.
Mesures de seguretat

(cont.)

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

Alicates de tall

Són alicates que serveixen per tallar cables, filferro i per a altres operacions senzilles de tall.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.
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Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Comprovar que estan esmolades.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.
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Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Comprovar que estan esmolades.
- Vigilar-ne el joc de l’eix.

Annex

5.4. Eines de percussió
Aquestes eines actuen aplicant l’esforç de compressió, és a dir, aprofitant un cop per trencar un material, aixafar-lo
o modificar-lo. S’ha de tenir en compte que és la pràctica la que fa que es doni un cop precís.
Com a norma general, hem de revisar que el mànec estigui en bones condicions i ben subjecte al martell, ja que si
no és així podria sortir del mànec, amb els riscos que això suposaria.
Hem de tenir molt en compte on realitzam el cop, ja que no hem de fer malbé altres elements propers. Per aquest
motiu hem de triar i usar correctament l’eina de percussió per a la feina que s’ha de realitzar.
Martell de bolla

Martell d’orelles

És un dels martells més habituals.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al martell.
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

S’utilitza per clavar claus. Les orelles serveixen per desclavar els que s’han d’extreure o
s’han doblegat.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

Martell de pena

Utilitzat per realitzar feines concretes de poca potència d’impacte.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

Maça de niló
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Manteniment
- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al
martell.
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

Manteniment
- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al
martell.
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

És un tipus de martell que té els caps fabricats amb niló, coure, plàstic o altres materials,
per no fer malbé les peces que es colpegen.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al
martell.
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Substituir els casquets quan estiguin en mal estat.
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Maça

5.4. Eines de percussió
(cont.)
Tornavís d’impacte

És un martell de grans dimensions que serveix per realitzar grans esforços d’impacte.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al martell.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

És un tipus de tornavís que funciona per torsió. S’acciona a través d’un cop amb l’ajuda
d’un martell.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

Botador

És una eina dedicada a extreure passadors. S’acciona amb un cop a través d’un martell.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.

Escarpra

Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

Eina de percussió i de tall que serveix per tallar algunes xapes o per realitzar determinades
operacions de mecanització. També podria estar lligada amb la família de tall.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants de protecció per evitar talls i cops.
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Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
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Manteniment
- Comprovar l’estat del mànec i l’ancoratge al
martell.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

Annex

5.5. Eines de mesura, traçat i marcatge
Les eines de traçat i marcatge serveixen per dibuixar o marcar peces per facilitar l’operació que els haguem de realitzar.
Les eines de mesura serveixen per prendre mides i se solen utilitzar al taller d’ajustament o mecanització. Són eines
molt delicades, hem de posar esment a l’hora de guardar-les, protegir-les de la humitat i evitar colpejar-les.
Mesurar és determinar, de forma numèrica, el valor d’una longitud, massa, volum i força . Anomenam mesura al resultat.
Hem de tenir en compte que hi ha diversos factors que intervenen en la presa de mesures:
- L’eina que empram: per mesurar una longitud podem utilitzar diversos instruments que poden ser més o menys
precisos (per exemple, un metre mesura fins a mil·límetres i un peu de rei fins a dècimes de mil·límetre).
- La precisió: depèn quasi totalment de la qualitat de l’instrument de mesura (per exemple, no mesura igual un
regle d’acer que un de plastic). A causa del desgast, corrosió, etc., amb el temps els instruments de mesura
perden precisió.
- La destresa de l’operari: és important que l’operari que pren les mesures tengui qualitats com bona visió, facilitat
de càlcul, agilitat manual (algunes, com la facilitat de càlcul i l’agilitat manual, les treballam en aquesta unitat).
Un ús incorrecte de l’instrument de mesura alterarà els resultats, per aquest motiu és important conèixer la
forma d’ús d’aquestes eines.
- Les condicions ambientals: la temperatura, humitat i il·luminació són alguns dels factors ambientals que més
afecten l’obtenció de mesures. Els seus efectes són:
- Dilatació de l’instrument, a causa de la temperatura. Hem de procurar mesurar sempre amb la mateixa
temperatura exterior, o tenir-la en compte.
- Oxidació, que pot ser deguda a la humitat, per no protegir l’instrument dins la funda.
- Una lectura incorrecta, si mesuram amb poca il·luminació.
En el taller de mecànica les eines de mesura, traçat i marcatge més habituals són:
Peu de rei

Serveix per mesurar longituds i profunditats amb una precisió que arriba a la dècima de
mil·límetre.
Mesures de seguretat
- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.
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Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar les guies i revisar que no presentin
un joc excessiu.

Annex

Micròmetre

5.5. Eines de mesura,
traçat i marcatge

És una eina similar al peu de rei però més precisa encara, ja que podem mesurar fins
a centèsimes de mm. S’utilitza, entre d’altres coses, per mesurar el desgast de peces
del motor.
Mesures de seguretat

(cont.)

- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.

Cinta mètrica

S’utilitza a l’automoció per prendre mides orientatives, ja que només pot mesurar fins a mm.
Mesures de seguretat
- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.

Galgues planes

Mesures de seguretat

Mesures de seguretat

Manteniment
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.

Manteniment
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.

L’utilitzam a l’hora de mesurar angles. El més comú és el que utilitzam per collar un pern
amb una determinada força o angle, amb l’ajuda de la dinamomètrica.
Mesures de seguretat
- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.
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- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

S’utilitzen per desxifrar el tipus de rosca amb què estam treballant.
- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.

Goniòmetre/
transportador
d’angles

Manteniment

S’utilitzen per comprovar la dretura d’una peça, sobretot per realitzar el reglatge de taquets
(fins a dècimes de mm).
- Assegurar-nos de la mida obtinguda per
evitar problemes posteriors.

Pintes de roscar

Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar les guies i revisar que no presentin
un joc excessiu.
- Calibrar-lo periòdicament.
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Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

Annex
5.5. Eines de mesura,
traçat i marcatge

Clau
dinamomètrica

És una clau de precisió per realitzar el parell de collament establert pel fabricant.
Mesures de seguretat
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.
- Assegurar-nos que aplicam el parell de
collament adequat.

(cont.)
Punta de traçar

Es fa servir per fer marques al metall (es marca la superfície per treballar-la posteriorment).
Mesures de seguretat
- Guardar-la en lloc visible, millor penjada a un
armari, per evitar que algú es clavi les puntes.

Compàs de puntes

Manteniment
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Esmolar la punta de tant en tant.

Es fa servir per fer cercles o arcs a peces metàl·liques, o per comparar diàmetres.
Mesures de seguretat
- Guardar-lo en lloc visible, millor penjat a un
armari, per evitar que algú es clavi les puntes.
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Manteniment
- Calibrar-la periòdicament.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar-ne la carraca.
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Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar de tant en tant l’eix roscat i de
moviment.

Annex

5.6. Eines de cargolar
S’utilitzen per cargolar i descargolar cargols aplicant l’esforç de torsió. Totes duen un nombre gravat que n’indica
el gruix de les boques, generalment en mil·límetres (per exemple, clau 12-13 fixa significa que una boca fa una mica
més de 12 mm i l’altra unes dècimes més de 13 mm).
En podem trobar en polzades (inches), normalment destinades a cargols amb rosca anglesa (witworth). Una polzada
equival a 25,4 mm.
Tenen formes diferents, segons la feina que hem de realitzar. Hem d’observar les possibilitats que tenim i triar-ne la
més adequada; per a això ens hem de fixar i aprendre amb la pràctica diària.
Claus fixes planes

S’utilitzen per a caps hexagonals i quadrats, són de crom/vanadi i altres aleacions especials.
Es classifiquen segons l’obertura de les boques, generalment en mm.
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

Clau ajustble Clau anglesa

És una clau que pot obrir les boques per adaptar-se als cargols que hem de descargolar/
cargolar. El desavantatge és que amb el temps les boques s’obren i perd precisió
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

Claus de
colzada

- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar el joc existent a les seves guies.

Manteniment
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.

Tenen dues boques, una tancada i una oberta, de la mateixa mida.
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.
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Manteniment

Són semblants a les anteriors, però tancades. N’hi ha de planes, de colze, de mitja lluna i
amb una carraca.
Mesures de seguretat

Claus mixtes

Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
- Comprovar que l’obertura de les boques sigui
adequada.
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Manteniment
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.

Annex

Claus articulades

5.6. Eines de cargolar

Són eines que gràcies al joc d’articulació es poden adaptar a diferents angles de treball.
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

(cont.)
Clau de pipa

Clau amb forma de colze a un extrem i cos cilíndric. Són dues boques de la mateixa mida.
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

Clau de
ràcord

Mesures de seguretat

- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

Manteniment
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

S’utilitza per afluixar i collar perns en les accions de muntatge i desmuntatge de peces.
Disposa d’una punta d’acer trempat que pot tenir diverses formes, les més habituals són:
punta plana, philips, torx i allen.
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de tornavís és
l’adequat a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.
- No utilitzar-lo accionant amb un martell.

31

Manteniment

Per feines especials, sobretot per a canalitzacions hidràuliques com poden ser les d’uns frens.
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

Tornavís

Manteniment
- Vigilar el joc de l’articulació.
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.
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Manteniment
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

Annex

Claus de got

5.6. Eines de cargolar
(cont.)

Tenen formes cilíndriques amb 6, 8 o 12 cares, i n’hi ha de diferents mides i altures. Duen un
número que n’indica la mesura en mm, i s’accionen amb un utensili, carraca o adaptador
(n’hi ha de diferents tipus).
Mesures de seguretat
- Assegurar-se que el tipus de clau és
l’adequada a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.

Puntes de cargolar

Són puntes de diferents formes per combinar-les amb claus de got o altres claus tancades.
Permeten que a sol mànec hi puguem acoblar multitud de puntes intercambiables.
Mesures de seguretat
- -Elegir correctament el tipus de punta
adequat a l’operació a realitzar.
- Utilitzar guants per protegir-nos de cops i talls.

Clau de
carraca

Manteniment
- Mantenir-les lliures de greixos i d’humitat.

Permet realitzar operacions de desmuntatge i muntatge de cargols d’una forma més ràpida i
còmoda.
Mesures de seguretat
- No collar més que el parell màxim que
aconsella el fabricant.
- No utilitzar-la com a martell.
- Utilitzar guants per protegir-nos de cops i
talls.

32

Manteniment
- Mantenir-les lliure de greixos i d’humitat.
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Manteniment
- Revisar i lubrificar la carraca.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

Annex

5.7. Eines amb accionament elèctric o pneumàtic
Són les que disposen d’un motor que realitza l’esforç que la màquina necessita. Moltes poden funcionar amb aire
comprimit, altres funcionen amb electricitat.
En les que funciones amb aire comprimit haurem de vigilar l’estat de la instalació pneumàtica del taller (lubrificació,
fugues de pressió, regulació); en les d’accionament elèctric l’estat de la instal·lació elèctrica (cablejat de la màquina,
dels endolls, tensió adequada).
Aquí tenim alguns exemples de les més habituals:
Trepant

Esmoladora

S’utilitza per perforar fusta, xapes, formigó, per desmuntar reblons…
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar ulleres de protecció per protegir-nos
de la projecció d’encenalls, pols, etc.
- Utilitzar guants per evitar cops i talls.
- Desconnectar per a realització del manteniment.

- Si és electric, vigilar l’estat de les escombretes
i el cablejat.
- Si és pneumatic, vigilar que porti oli
lubrificant a la instalació pneumàtica.
- Mantenir-lo lliure de greixos i d’humitat.

Molt utilitzada al taller de mecanització. Requereix extremar les mesures de seguretat, ja
que pot ser molt perillosa. Serveix per tallar i rebaixar metalls.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Utilitzar guants de protecció i ulleres.
- Si és electric, vigilar l’estat de les escombretes
i el cablejat.
- Vigilar que als voltants no hi hagi materials
inflamables, ja que projecta moltes espires.
- Si és pneumatic, vigilar que porti oli
lubrificant a la instalació pneumàtica.
- Desconnectar-la per realitzar el manteniment.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.

Pistola
pneumatica

S’utilitza per collar o afluixar ràpidament algun pern o femella.
Mesures de seguretat

Manteniment

- Ajustar la presió per no fer malbé l’element
- Vigilar que porti oli lubrificant a la instal·lació
amb què treballam.
pneumàtica.
- Utilitzar guants per evitar talls i cops.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Acabar l’ajustament amb la clau
dinamomètrica i el parell d’acollament
establert pel fabricant.
- Desconnectar-la per realitzar el manteniment.
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5.8. Màquines eina
Són eines voluminoses que poden ser accionades manualment, elèctricament, de forma pneumàtica o hidràulica.
Totes aquestes màquines s’han d’utilitzar sempre seguint normes de seguretat específiques, bé consultant les
instruccions o demanant-les al personal qualificat. Requereixen un període més llarg d’aprenentatge.
Aquestes eines s’han de revisar periòdicament per un tècnic de nivell superior o per l’especialista, ja que algunes
necessiten una revisió periòdica abligada.

Premsa

És una màquina utilitzada per realitzar grans esforços. S’utilitza per extreure i reposar
rodaments i peces col·locades a pressió. Funciona amb un circuït hidràulic i consta d’un
manòmetre per saber amb quina pressió treballam.
Mesures de seguretat
- Protegir-se la cara amb pantalla protectora
de cara.
- Les descrites pel fabricant (consultau el
manual d’ús).

Elevador mòbil

- No aixecar més pes del que pugui suportar
l’elevador.
- Combinar amb un cavallet de seguretat.
- Utilitzar en lloc plans i amb el terra llis.
- El vehicle ha d’estar calçat o frenat.

Manteniment
- Mantenir-lo net i lliure de greixos i humitat.
- Vigilar les fugues hidràuliques i el nivell
d’aquest.

Està formada per un conjunt de palanques i serveix per elevar càrregues d’un pes
considerable, com poden ser motors, caixes de canvis...
Mesures de seguretat
- No excedir del pes màxim que pot suportar la
grua.
- Subjectar correctament la peça a elevar.
- Les descrites pel fabricant (consultau el
manual d’ús).
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- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Lubrificar la rosca i guies de moviment.
- Vigilar les fugues hidràuliques i el nivell.

És un elevador transportable que serveix per elevar el vehicle abans d’efectuar alguna
operació de manteniment o reparació. Sempre s’ha de combinar amb un cavallet i calçar-lo.
Mesures de seguretat

Grua de taller

Manteniment
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Manteniment
- Lubrificar les parts mòbils.
- Mantenir-la lliure de greixos i d’humitat.
- Vigilar les fugues hidràuliques i el nivell.

Annex

6. Organització de les eines
Les eines han d’estar organitzades i protegides quan
no s’utilitzen per evitar que es facin malbé i per la
comoditat i estalvi de temps que suposa anar a
cercar una eina, trobar-la neta i al seu lloc.
A més, es procura muntar els panells d’eines a prop
d’on es realitza la feina, per no haver de recórrer tot
el taller per anar a buscar-les.
Les caixes i armaris han de quedar tancats i revisats
després de cada jornada.

Empreses
col·laboradores
www.facom.es
www.herramex.es
www.snaeurope.com
www.mega.es
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