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1. Introducció

Avui et presentem un conjunt d’activitats per treballar la fusta.
Podràs passar-t’ho bé interpretant-la, manipulant-la, fent-la
presentable..., al mateix temps que construeixes un objecte, un
objecte útil.

T'hauràs d‘esforçar en dos aspectes:

1. En aplicar coses que ja saps, apreses en altres activitats de
l’Àrea de Tecnologia o en altres matèries. Per exemple:
dibuixar, acotar, aplicar l‘escala...

2. En l’aprenentatge i aplicació d’aquells aspectes que no
coneixies, i que se t‘indicaran, però que està al teu abast
poder-ho fer. El resultat final, és a dir, l‘acabat de l‘objecte i
la valoració del professor, serà el conjunt dels dos aspectes
indicats abans. Hauràs de demostrar com a partir del nivell
que tens, -tu i cadascun dels teus companys-, i del nivells que
n'obtindràs, s‘haurà produït un aprenentatge important, fruit
del teu esforç i de les teves capacitats.

Esperem que t‘esforcis, que aprenguis i que t’ho passis bé treballant
amb la fusta i amb les mans.

1.1. Criteris per a l’avaluació

És important tenir clars els criteris amb què es valoraran els teus
treballs. Tan importants són els conceptes apresos, com les tècniques
o els procediments, les actituds i els hàbits que desenvolupis. Molt
important és que aprenguis a autovalorar  la teva feina, a valorar les
teves aportacions al grup de treball i a la classe, i també a valorar la
feina dels teus companys.

L’avaluació només és un punt i seguit  en les tasques d’aprenentatge
per fer-nos conscients del que hem aconseguit, de com ho hem fet i
de què ens falta tenint en compte allò que ens havíem proposat
d’aconseguir. L’actitud davant l’avaluació és ser conscient de saber
on hem fallat, i no tant estar satisfet o decebut per la puntuació final.
El fet de revisar els treballs fets per veure els errors és tant o més
important que la nota. Cal entendre per què s’ha errat i quina seria la
resposta, la tècnica o l’actitud correcta; cal anotar-la al mateix
treball o dossier perquè ens serveixi per repassar, estudiar i aprendre
dels nostres errors.

Al final del dossier, tal com indica l’índex, hi trobaràs una taula per
a les anotacions valoratives. Alguns dels punts més importants que
cal tenir en compte són els següents:
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Procés de construcció i puntualitat en els lliuraments

És important respectar els acords presos pel que fa al lliurament de
treballs, és a dir, a la regularitat i l’hàbit de treball. Es tracta de
valorar el fet que no es disposa de tot el temps que voldríem per fer
una feina, sinó que s’ha de fer en un temps acordat.

Memòria tècnica

Partint dels criteris de presentació, tals  com marges,  polidesa, faltes
d’ortografia, acabat sobre la base d’un índex de temes que han
d’estar presents en la memòria, etc. Cal aprendre  a  resumir i a
explicitar les idees desenvolupades en un procés  de treball utilitzat
en la construcció d’un objecte, juntament  amb el treball cooperatiu
i el respecte mutu amb els companys i  companyes, són elements clau
que es poden aconseguir amb les activitats  que  s’han de fer.

Identificació d’eines, màquines i accessoris

Es tracta d’identificar pel seu nom i les seves característiques les
eines, les màquines, els visos i els claus que s’utilitzaran durant el
procés de construcció de l’objecte. Es traca de buscar la informació
en catàlegs, dossiers, etc. per tal que la comanda d’eines i materials
es faci respectant la normalització existent en aquest camp.

Autoavaluació

Importància de posar-se un mateix la puntuació que creu que mereix
el treball realitzat, d’acord amb els criteris esmentats, abans de
lliurar el treball al professor i a l’equip d’alumnes que en fan el
control de qualitat.

Avaluació de l’equip de treball (control de qualitat)

Els companys i les companyes del grup amb què has estat treballant
han de valorar el treball que has fet, i indicar-ne les correccions que
creguin convenients abans de lliurar el treball al professor.
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2. Objectius

En acabar la unitat didàctica, has de ser capaç de:

1. Interpretar plànols on es representen les tres vistes acotades
d’un objecte senzill.

 2. Elaborar escandalls d’objectes senzills a partir de la
representació de les tres vistes acotades.

 3. Realitzar croquis de peces senzilles a partir de plànols on es
representen les tres vistes de l’objecte.

 4. Calcular el material necessari per a la construcció d’objectes
senzills segons la minimització de residus en la seva
construcció.

 5. Calcular el cost del material que intervé en la construcció
d’objectes senzills.

 6. Adquirir l’hàbit de verificar les mides i el tipus de materials
rebuts prèviament a la construcció d’un objecte.

 7. Interpretar un procés de treball senzill presentat en forma de
taula.

 8. Identificar, demanar i utilitzar les eines, màquines i accessoris
de ferreteria presents a l’equipament usual de l’aula de
Tecnologia per a la seva funció específica i d’acord amb les
normes de seguretat establertes segons la informació obtinguda
en dossiers.

 9. Realitzar operacions sobre materials derivats de la fusta tal
com traçar, serrar, llimar, taladrar, clavar claus i collar visos.

10. Adquirir l’hàbit d’ordenar i netejar el lloc de treball i l’aula
de Tecnologia tant al llarg del procés com al seu acabament.

11. Confeccionar una memòria tècnica sobre la construcció d’un
objecte senzill.

12. Avaluar la pròpia feina i participar en la valoració de la feina
de l’equip de treball.
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3. Activitats didàctiques

Activitat 1:  Plantejament del problema

1.1. Quin problema volem resoldre?
1.2. Proposta de solució al problema
1.3. Elaboració de l‘escandall

1.1. Quin problema volem resoldre?

Es tracta de solucionar el problema d’emmagatzemar i classificar
revistes, dossiers, catàlegs, és a dir, de totes aquelles publicacions
que no disposen de prou rigidesa i estabilitat per elles mateixes per
poder col·locar-les en un prestatge. La necessitat de col·locar suports
a poca distància entre ells a les lleixes de les biblioteques per
classificar aquest tipus de material, ha plantejat la presència al
mercat de diferents tipus, en forma i materials, de porta-revistes.

Imatges de diferents porta-revistes que es comercialitzen en
diferents materials

El que es planteja en aquesta activitat és fer un porta-revistes amb
materials derivats de la fusta. És, com veuràs, una activitat totalment
pautada, és a dir que s’ha anat indicant des del disseny a les mides per
tal de construir-lo. Tot això amb la idea que puguis exercitar i
aconseguir els objectius enumerats al principi d’aquest dossier:
interpretar plànols, calcular les escales a què estan dibuixats,
emplenar els caixetins de les làmines, etc.
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1.2. Proposta de solució al problema

A la pàgina següent hi trobaràs una làmina on hi ha dibuixades les
tres vistes acotades del porta-revistes que et proposem construir.

1.2.1. Observa i analitza la composició de la làmina que apareix a
la pàgina següent i contesta aquestes preguntes:

a) En quines unitats estan expressades les acotacions?

b) Uneix  mitjançant  línies  les  lletres  de cada una de les vistes
representades a la làmina amb el seu nom:

                     A             planta

                     B             perfil

                     C             alçada

1.2.2. Calcula l’escala a què està feta la làmina tot recordant el següent:

                  Escala = Mida dibuix
         Mida real

Sabent que les acotacions del dibuix són les mides reals es tracta
d’amidar la distància d’algun costat per, així, aplicant la fórmula
anterior, saber l’escala a què ha estat fet el dibuix.
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1.2.3. Emplena el caixetí de la làmina segons els apartats que conté.

             Exemple de com emplenar un caixetí

1.3. Elaboració de l‘escandall

a) Busca i escriu el significat de la paraula escandall (consulta
un diccionari o el vocabulari d’aquest mateix dossier)

b) Es tracta d‘observar les peces que necessitarem i anotar-ne
la quantitat i les dimensions, ordenades:

quantes peces  i........... llargada x amplada x gruix.

T‘hi hauràs de fixar bé, ja que s‘han de descomptar el gruixos
corresponents.

Nom de Nombre
la  peça de peces       Llargada x amplada x gruix

costats 2 320   x  290    x   4

fonts 1

davanters 1

darreres 1
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Activitat 2: Croquització i comandament del material

2.1. Croquis de cada una de les peces que intervenen en la construcció.
2.2. Càlcul i dibuix del material que cal demanar per construir el

porta-revistes.
2.3. Càlcul del cost del material demanat.

2.1. Croquis de cada una de les peces que intervenen en la construcció.
Un cop determinades les dimensions de cada peça en fer l’escandall,
fes un croquis de cada una de les peces diferents segons l’espai
disponible en aquesta pàgina.

2.2. Càlcul i dibuix del material que cal demanar per construir el
porta-revistes.

Ara es  tracta  de  saber amb  quin  tros de material  o materials en
tindrem prou per construir el porta-revistes. Es tracta que facis, com
si  fos  un trencaclosques, una composició amb les peces que
necessitem  per  construir  el porta-revistes, que ens permeti obtenir
totes les peces partint de només dos tipus de materials diferents, un
tros de melamina blanca i un d’ocumé. Fes un dibuix i després
calcula les mides dels trossos de materials que s’han de demanar per
construir el porta-revistes, comprovant que hi hagi el mínim
desaprofitament de material i tenint en compte que s’han de deixar
els gruixos corresponents al xerrac en utilitzar, a l’hora de serrar, el
material en les peces corresponents. En el mateix dibuix s’ha d’indicar
amb claredat les mides totals (llargada x amplada x gruix) de cada
un dels trossos de materials que s’han de demanar per construir el
porta-revistes.

2.3. Càlcul del cost del material demanat.
Una vegada sabem el material que necessitem, cal calcular-ne el  cost
per tal de saber si el podem pagar. És important saber fer aquests
càlculs per poder, també, verificar les factures que ens enviaran els
proveïdors i començar a introduir-nos en el tema de verificacions
i control s, en aquest cas, de costos. En aquesta activitat es tracta de
calcular el cost del material demanat per construir el porta-revistes
segons les dades habituals que faci l i ten els comerços de
subministrament de fustes i dels seus derivats: el preu total de
taulers comercials a mides normalitzades. En magatzems de fustes
es pot trobar:

- un tauler d’ocumé de 244 x 122 x 0‘4 cm per 1.670 PTA.
- un tauler de melamina blanca de 244 x 122 x 1‘5 cm per 2.800 PTA.
- un tauler de melamina blanca de 244 x 122 x 1‘3 cm per 2.023 PTA.

És interessant d'aconseguir els preus actualitzats al moment de fer
l’activitat.
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Activitat 3:  Verificació del materials i adaptació dels dibuixos

3.1. Verificació dels materials rebuts (control de qualitat).
3.2. Adaptació dels dibuixos segons els materials disponibles.

L’empresa subministradora dels materials ens comunica que en
aquests moments no disposa dels gruixos demanats, i nosaltres no
podem esperar més temps per a la construcció del porta-revistes.
Això comportarà haver de fer adaptacions dels dibuixos segons els
materials disponibles.

3.1.1. Verificació de les mides

Primer de tot es tracta de verificar les mides dels dos trossos de
materials que us lliuraran a cada alumne, relacionats amb els materials
demanats ja que, tal com hem dit, es donen situacions en què les
mides demanades no estan disponibles en aquell moment. Cal veure
la importància de la comprovació de les mides i el tipus de material
rebut com un dels passos per establir els controls de qualitat
pertinents en tot procés de construcció, i en aquest cas de recepció
de materials que actuen com a matèries primeres d’un procés de
construcció.

3.1.2. Verificació dels tipus de materials rebuts

- Busca i escriu el significat de les paraules següents (consulta un
diccionari o el vocabulari d’aquest dossier):

- Ocumé

- Melamina

- Aglomerat

- Tracta d’identificar els materials rebuts partint de les mostres
disponibles a l’aula, o segons les seves característiques i propietats,
i comprova que siguin els tipus de materials que s’han demanat per
a la construcció del porta-revistes.

3.2. Adaptació dels dibuixos segons els materials disponibles

Tal com hem dit abans, la no-disponibilitat dels gruixos que havíem
previst ens porta a haver de modificar les mides de les làmines. A la
pàgina següent disposes d’una làmina amb les tres vistes però
sense les acotacions escrites, perquè escriguis les cotes segons el
material que has rebut i amb el qual construiràs el porta-revistes.

3.1. Verificació dels materials rebuts (control de qualitat).
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Activitat 4:  Construcció del porta-revistes

4.1. Procés de treball.
4.2. Identificació d’eines i accessoris.
4.3. Construcció de les peces.
4.4. Acabat de les peces.
4.5. Trepatge.

4.1. Lectura i anàlisi del procés de treball.

Llegeix amb atenció la seqüència d’operacions que cal portar a terme
amb les corresponents eines per tal de construir el porta-revistes.

Fitxa del procés de treball

O p e r a c i ó E i n e s

Fase A :  Construcció del porta-revistes

1. Traçat Metre, escaire, llapis

2. Serrat Tallador (cutter), xerrac, serjant

3. Fregat dels cantells Llima plana, paper de vidre

4. Trepatge
4.1. Traçat del forat Metre, escaire, llapis
4.2. Trepatge Trepant, broca de campana de 30 mm de

diàmetre

Fase B :  Muntatge del porta-revistes

5. Traçat Metre, escaire, llapis

6. Verificació del traçat Metre, escaire

7. Trepatge Trepant,  broques  de  4  i  9  mm de
diàmetre

8. Unió amb cola i visos Tornavís, visos  de  19 x 35 o  20 x 40,
cola blanca

9. Verificació Escaire

10. Unió amb cola i claus Martell,  claus  10 x 10  de  punta  cònica,  rèbol

11. Acabats i presentació Escaire, paper de vidre
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4.2. Identificació d’eines i accessoris.
Fes una l l ista d’eines, màquines i
accessoris de ferreteria necessaris per
poder demanar, en el seu moment, al
professor o al magatzem, les eines i els
accessoris de ferreteria necessaris per
portar a terme el treball. Si et cal, utilitza
el dossier  “Eines  de l ’au la de
tecnologia” per tal d’identificar-les i
anomenar-les correctament.

4.3. Construcció de les peces

4.3.1. La primera cosa que s’ha de fer és
traçar els taulers de melamina i ocumé
segons els croquis elaborats anteriorment,
per poder-los serrar. Traçar consisteix a
dibuixar directament sobre els taulers la
forma que volem que tinguin les peces.
Quan les dibuixis, afegeix-hi la part de
material que el xerrac eliminarà en fer
l’operació de serrat. Pot ser d’uns 4 o 5
mm.

Per a qualsevol dubte en la tècnica del
traçat, consulta el dossier “Eines de
l’aula  de tecnologia”

Utilitzeu l'escaire de fuster per traçar les
línies perpendiculars sobre les peces que
haureu de serrar.

escaire de fuster

Per identificar i anomenar correctament
les eines podeu consultar el dossier “Eines
de l’aula de tecnologia”
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centenella
o fals escaire

4.3.2. Verificació del traçat: Abans de serrar-les, s‘haurà de demanar
la verificació del traçat fet, en primer lloc als companys de l’equip
i després al professor. Recorda’t que facin les anotacions
corresponents al Full d’anotacions de verificacions durant el procés
(apartat 7.1).

4.3.3. Serrada: serrar segons el traçat realitzat dels dos taulers, el de
melamina i el d’ocumé. Per a qualsevol dubte en la tècnica del serrat,
consulta  el dossier “Eines de  l’aula  de tecnologia”.

Eines necessàries

xerrac
(també podeu utilitzar
 la serra elèctrica
 de vogir)

4.3.4. Marcatge i rebaixament amb llima dels cantells frontal i
posterior de melamina: Cal traçar els cantells frontal i posterior de
melamina  amb el fals escaire segons les mides del croquis, per
poder-los, posteriorment, serrar o llimar, deixar-los ajustats a les
peces d’ocumé dels costats.
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4.4. Acabament de les peces: Es poliran els cantells serrats  de les
peces de melamina amb la llima i el paper de vidre, per tal de deixar-
los a la mida corresponent i el màxim de polits. Es poliran els dos
costats de les peces d’ocumé amb paper de vidre. Aquesta acció es
farà sempre en la direcció de la veta del tauler per tal de no
ratllar-lo.  Pensa que el marge de tolerància que s’utilitzarà per
validar el porta-revistes és de +/- 1 mm a les tres dimensions totals.

4.5. Trepatge de la peça frontal de melamina: La utilització d’un
trepant per foradar ha de venir precedida de la lectura, en el dossier
“Eines de l’aula de Tecnologia”, de l’apartat d’utilització del
trepant, màquina amb què s’han d’extremar les mesures de seguretat
durant la seva utilització. Tracta d’evitar la presència de més d'un
company o companya al voltant del trepant de sobretaula, segons la
disposició de normes de funcionament de l’aula de Tecnologia.
Assegura’t d’haver entès la utilització del trepant i, en concret, de la
broca de campana abans de la seva utilització. Si és la primera
vegada que fas l’operació, cal preveure la presència del professor
quan la facis per tal de garantir-ne una utilització correcta i segura.

4.5.1. Per fer el forat al costat de davant es buscarà el centre de la
llargada i de l‘amplada, per tal de marcar amb el punxó el centre del
forat corresponent (30 mm de diàmetre).

llima

cargol de banc
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4.5.2. Verificació del traçat per foradar : Abans de foradar, cal
demanar la verificació del traçat realitzat, en primer lloc als companys
de l’equip i després al professor. Recorda’t que facin les anotacions
corresponents al Full d’anotacions de verificacions durant el procés
(apartat 7.1).
4.5.3. Trepatge: És convenient d'iniciar el forat amb la broca de
campana per la part polida de la peça de melamina. Per a qualsevol
dubte en la tècnica del trepatge, consulta el dossier “Eines de l’aula
de tecnologia”.

Eines necessàries

- trepant
- broca de campana

                                                                    de 30 mm de
                                                                    diàmetre

broca de campana

dispositiu de percussió
commutador de canvi
de velocitat

portabroques

interruptor

botó de fixació
de l'interruptor
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Activitat 5:  Muntatge del porta-revistes

5.1. Foradar per unir.
5.2. Unió de peces amb visos.
5.3. Unió de peces amb claus.
5.4. Comprovació i acabats del muntatge.

5.1. Foradar per unir : Per unir les peces de melamina blanca
utilitzarem visos de 19 x 35 o 20 x 40 Per evitar que la penetració dels
visos a la melamina la “rebenti”, és necessari foradar-la prèviament
amb un trepant. Per això, primer de tot, dibuixarem els forats al lloc
on volem col·locar els visos.

Començarem traçant la peça frontal, per repetir el procés amb la peça
del darrere.

Traça una línia
paral·lela al cantell
que tingui la mateixa
distància que la
meitat del gruix de
la melamina.

Divideix l’amplada
del costat en quatre
parts iguals,
assenyala’n les dues
dels extrems.

Marca amb un punxó
els senyals dels
extrems per tal de
facilitar l’inici
del trepatge.
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Una vegada hagis traçat la melamina cal, abans de foradar, demanar
la verificació del traçat realitzat als companys de l’equip i, després,
al professor. Recorda’t que facin les anotacions corresponents al
Full d’anotacions de verificacions durant el procés. Una vegada
fetes les verificacions i, si cal, les correccions pertinents, pots fer els
forats. Busca, si cal, la fitxa corresponent a la tècnica de trepanar al
dossier “Eines de l’aula de tecnologia”. Després de foradar amb
una broca de 4 mm, cal aixamfranar el forat perquè el cap del vis
quedi amagat dins la melamina.

Cal foradar amb una
broca de 4 mm.

Cal aixamfranar amb
una broca de 9 mm
fins a una fondària
suficient per amagar
el cap del cargol.

Cal repetir el procés amb la peça de melamina del darrere.
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5.2. Unió de peces amb visos: Subjecta els costats al cargol del banc
i escampa cola blanca amb una espàtula entre les peces que has
d’unir, després colla la peça davantera i la peça posterior amb el fons.
Utilitza el tornavís apropiat segons els visos emprats.

Una vegada feta la unió, cal comprovar amb l‘escaire la correcta
inclinació dels dos costats respecte de la base o fons. Demana’n la
verificació, en primer lloc, als companys de l’equip i, després, al
professor,  i recorda’t que facin les anotacions corresponents al Full
d’anotacions de verificacions durant el procés (apartat 7.1).

5.3. Unió de peces amb claus: Seguidament, i també escampant cola
blanca entre les peces que cal unir, clavarem  els costats de les peces
d’ocumé a les peces de melamina, amb els claus de 10 x 10 de punta
cònica. Utilitza un subjectador de claus si tens dificultats per sostenir-
los en clavar-los.

verificació
de l'angle recte
amb l'escaire de fuster
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5.4. Comprovació i acabats del muntatge: Abans de donar per
acabat el muntatge, fes les comprovacions següents:

- Comprovar que les mides totals corresponen a les dels dibuixos
de les làmines i que estan dins els marges de tolerància ( +/- 1
mm).

- Comprovar amb l’escaire que les unions estiguin a escaire.

- Comprovar que els acabats siguin presentables: que no degotegi
la cola, fregada dels cantells, etc.

Una vegada hagis fet les comprovacions, presenta el porta-revistes a
l’equip de companys i companyes al qual pertanys i posteriorment al
professor per a la seva verificació, correcció i avaluació finals.
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Activitat 6:  Memòria tècnica

6.1. Elaboració de la memòria tècnica.

Es tracta de fer un resum escrit del procés de treball del porta-
revistes construït. Els apartats de què constarà la memòria són els
següents:

1. Enunciat i anàlisi del problema.
2. Làmines i escandall.
3. Material demanat: tipus i mides.
4. Càlcul del cost del material necessari per a la construcció.
5. Fitxa del procés de treball de construcció: relació d’operacions

i eines, màquines i accessoris emprats.
6. Control de qualitat: full de verificacions.

Es tracta de recollir la informació elaborada al llarg del procés seguit
per construir el porta-revistes, és a dir, refer per escrit el procés
realitzat i presentar-lo en forma de dossier, que, una vegada hagis
acabat, introduiràs com a primer document per arxivar dins el porta-
revistes que tu has construït. Pensa que ja tens confeccionat:

1. Les làmines modificades segons el material realment utilitzat.
2. L’escandall.
3. La làmina amb la forma del material demanat.
4. El càlcul del cost del material emprat.
5. La relació de les operacions seguides.
6. L’enumeració d’eines, màquines i accessoris de ferreteria

emprats
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Activitat 7:  Control de qualitat

7.1. Control de qualitat: autoavaluació.
7.2. Control de qualitat: avaluació per part de l’equip.

Activitat 7.1.  Control de qualitat: autoavaluació

Tot procés de construcció ha de passar uns controls de qualitat, de
manera que es garanteixi que el producte construït reuneix les
condicions que s’especifiquen en el seu disseny. Per tant, per acabar
el procés de treball és important escriure la valoració que tu mateix
creus que mereix el treball realitzat, partint dels punts del Quadre de
registre per a l’avaluació i l’autoavaluació  abans de lliurar el
porta-revistes i la memòria tècnica a la resta de companys i companyes
de l’equip i al professor del grup.

Activitat 7.2.  Control de qualitat: avaluació per part de
l’equip

Una vegada hagis emplenat el quadre, demana a la resta de companys
i companyes de l’equip a què pertanys que, conjuntament, valorin la
feina que has fet i emplenin la columna que els correspon en el
mateix quadre del teu dossier.

Després, et correspon a tu, juntament amb la resta de companys i
companyes de l’equip, participar en la valoració de la feina realitzada
per cada un d’ells, i emplenar conjuntament els quadres de registres
dels dossiers dels alumnes valorats. Així cada un de vosaltres haurà
participat en la valoració de la feina feta pels altres companys.
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Quadre de registre per a l’avaluació i l’autoavaluació

És important tenir clars els criteris amb què s’han de valorar els teus
treballs abans d’emplenar la graella en la part que et correspon.
També és important que els comentis amb els teus companys i
companyes del grup i amb el professor per tal d’homogeneïtzar
interpretacions a l’hora d’emplenar-la. La lletra O seguida d’un
número fa referència als objectius enumerats en l’apartat 2.

P: nota parcial
S: nota global

Autoav.
Alumne

Equip
treball

Profes.

Memòria tècnica (P)

Acabament i presentació (O.11)

Plànols i croquis (O.1 i O.3)

Escandall (O.2)

Càlcul de material
i costos (O.4 i O.5)

Procés de treball (O.7)

Procés de construcció (P)

Acabats (O.9)

Procés de construcció (O.9)

Utilització d’eines
i màquines (O.8)

Procés de treball (O.7)

Identificació  (C)

Identificació d’eines,
màquines i accessoris (O.8)

Actituds (V)

Neteja i organització
del lloc de treball (O.10)

Hàbit de verificació (O.6)

Capacitat d’autovaloració (O.12)

Participació en el treball
i avaluació en equip (O.12)

P S P SSP

Construcció d'un
porta-revistes en fusta
Quadre de registre per a
l’avaluació i autoavaluació
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Annex I Vocabulari

A) Conceptes

Ebenista
Qui treballa les fustes fines, especialment per fer-ne mobles.

Fuster
 El qui per ofici treballa la fusta en general.
Aquest nom serveix per designar la persona que es dedica a
transformar la fusta en elements per a la construcció.

Nom de les dimensions
Llargada : La mida que va de testa a testa.
Amplada: La que va de cantell a cantell.
Gruix : La que va de cara a cara.
El contrari de llarg és curt; d‘ample, estret, i de gruixut, prim.

B) Eines i màquines

Cargol o serjant
Serveix per subjectar peces damunt del banc, o les unes contra les
altres. També per prémer les peces encolades.

Cola blanca - d‘acetat de polivinil (apv)
És d‘un líquid espès, de color blanc, que cal barrejar bé i que s‘aplica
directament des del recipient. S‘utilitza en encaixos. No té adherència
natural: s‘ha de subjectar fort durant unes tres hores ( depèn molt de
la humitat ambiental).

Cola d'impacte
Adhesiu a base de cautxú sintètic. S‘aplica amb pinzell o espàtula
dentada, a les dues cares. S’ha de fer pressió per evitar bosses d’aire,
i després deixar-la reposar.

Eina
Objecte fet per a una acció determinada i utilitzat directament amb
la mà per actuar sobre la matèria.

Escaire
 Estri per traçar i controlar angles de 90º.
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Martell de pena
Usat per clavar puntes i en altres treballs d‘ebenisteria i de petita
fusteria.

Maquina de vogir o serreta de vogir
Serveix per serrar gruixos no superiors als 3 cm. És de gran utilitat
per retallar figures complicades o taulers, en el lloc que ens interessi.

Tornavís
Eina usada exclusivament per fer voltar els cargols o visos, en les
operacions de collar o  descollar.

Trepant o màquina de foradar
Màquina per foradar amb l‘ajut de les broques. Pot foradar fusta,
ferro o material de construcció (paret). Ha desplaçat el filaberquí i la
barrina (manuals).

Xerrac de beina
De dents petites, és indispensable en feines delicades i de
precisió.

Xerrac de fulla
Eina per fer serrades curtes i de poca precisió.

C) Materials

Aglomerat
Està format per fusta prèviament estellada, assecada i després
premsada i encolada amb resines sintètiques.
Presenta molta varietat de gruixos: des de menys d‘un centímetre,
fins a uns tres centímetres de gruixària.

Aglomerat melaminat o melamina
Amb imitació de fustes o colors llisos per tots dos costats o simplement
blanc per les dues cares.  És aglomerat amb un acabat, en ambdues cares,
d‘una mena de capa o pel·lícula de protecció, que li dóna una major
qualitat.

Aglomerat rexapat amb fullola
Folrat amb dues fulloles que el “revesteixen” també per ambdues
cares. Sol presentar una cara “bona” i una altra de “dolenta.

Fusta
És un material natural que procedeix dels arbres. Però, no tot el
que prové dels arbres és pròpiament fusta. S‘anomena fusta al
conjunt de teixits del xilema que formen el tronc, les arrels i les
branques dels vegetals llenyosos.
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Ocumé
Fusta força tova, de color rosat salmonat. Tropical (Àfrica). Gran
resistència a podrir-se. És la fusta més usada en la fabricació de
taulers de 3 i 4 mil·límetres de gruix, i per contraxapats de més
gruixària. És la que s’usa  en els taulers de marqueteria.

Serradures
Petites partícules de fusta, produïdes exclusivament per les serres.

Tauler contraplacat
Fulloles de fusta en nombre senar que s‘encolen les unes amb les
altres i amb les fibres en direcció perpendicular. Aquest encreuament
de les fibres dóna consistència i estabilitat al tauler i anul·la en bona
part els moviments de contracció i dilatació.

Tauler enllistonat
Llistó de fusta massissa, a banda i banda del qual s‘encolen una o
dues fulloles.

Tauler de fibra (DM)
Està constituït per les fibres de la fusta, prèviament esmussades o
desfilades, fortament premudes i compactades i adherides mitjançant
cola sintètica.

Xapa o fullola
Làmina molt prima de fusta massissa. Les xapes de fustes nobles
s‘utilitzen també per revestir aglomerats.
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Annex II

Full d’anotacions de verificacions

En aquest full, el grup d’alumnes al qual pertanys hi ha de fer les
anotacions i valoracions corresponents a les verificacions que han
d’haver fet durant el procés del treball. Recorda que això és una
condició necessària perquè tu puguis prosseguir el treball.

Apartat Anotacions i valoracions Data  i
del grup signatura

4.3.2.
Traçat per a la serrada
de taulers

4.5.2.
Traçat per foradar

5.2.
Traçat per a la col·locació
de visos

5.5.
Inclinació dels costats

5.6.
Traçat per a la col·locació
de claus

5.7.
Acabats i presentació
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