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FMS01_ Treball amb eines manuals, eines elèctriques i 
maquinaria de fusteria 

 
 
 
Objectius 
 
 
Els objectius (generals i/o específics) d’aquesta activitat formativa són: 
 

• Conèixer la terminologia de les eines tant manuals com elèctriques així com les 
màquines de fuster. 

• Conèixer les seves propietats i els seus usos més habituals. 
• Interpretar textos tècnics sobre els usos i el funcionament de les eines, així com 

articles d’opinió. 
• Entendre i extreure informació tècnica a través de vídeos. 

 
 
Descripció del material docent 
  
A la introducció es fa esment de l’abast de la unitat formativa i de la metodologia 
general que es farà servir. 
 
L’Activitat Formativa es desenvolupa en tres unitats que estan programades perquè 
tinguin una durada de tres hores cadascuna d’elles. Aquesta temporització és 
aproximada i dependrà en bona part de la casuística del grup així com del ritme de 
treball. 
 
La quarta unitat correspon a la prova d’avaluació sobre els coneixements adquirits al 
llarg de l’activitat formativa. 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Cada unitat s’ha ideat de tal manera que els textos, vídeos, exercicis i altres activitats 
estiguin incloses dins d’un sol document per tal que el procediment per dur a terme les 
classes sigui senzillament seguir l’ordre en què aquests es troben al document 
corresponent a cada unitat. 
 
Hi ha activitats individuals, en parelles i en grup. És convenient que en el cas de 
tasques en parelles i en grup, els membres es vagin intercanviant. 
 
Els apartats etiquetats com “To know more” són únicament opcionals si es creu oportú 
que siguin tractats durant el transcurs de la unitat. 
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Recursos emprats 
 
Pel desenvolupament de les unitats es necessari que l’ordinador del professor tingui 
connexió a Internet per la visualització de vídeos i enllaços a pàgines web. 
 
Hi ha activitats (Quizlet) en les que els alumnes necessitaran de l’ús d’ordinadors 
individuals pel seu desenvolupament.  
 
Totes les activitats desenvolupades són de creació pròpia. Només s’ha fet servir 
recursos externs per a les imatges, els vídeos i els textos, i que ja estan referenciats o 
indexats a les pròpies activitats. 
 
 
 
 
Ubicació curricular del material docent 
  
Aquest material es pot utilitzar a qualsevol dels cicles formatius de la família de fusta, 
moble i suro, tant de grau mitjà com de grau superior, dins el mòdul professional 
d’Anglès Tècnic. 
 
 
 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa: tres unitats amb els seus glossaris corresponents i una 
prova escrita. 
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