
Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P3A

INSTITUT DATA 
INSPECCIÓ

EQUIP DE 
TREBALL

TIPUS
DESCRIPCIÓ
UBICACIÓ

Nº EXTRACTE R.D. 1215.PRESCRIPCIONS DE COMPLIMENT SI NO NP
0. DOCUMENTACIÓ DE TREBALL

Manual d’instruccions, ús i manteniment.
Placa fabricació/característiques.
Llibre de manteniment.
Documentació específica d’acord a la normativa aplicable.

Òrgans d’accionament visibles.
Òrgans d’accionament identificables.
Senyalització adequada i clarament identificable.
Fora de zones perilloses.

1.2. POSADA EN MARXA
Òrgan d’accionament voluntari  (únicament)

1.3. PARADA TOTAL
Dispositiu d’aturada d’emergència (en funció dels riscos de l’equip i 
del temps d’aturada normal)

1.4. CAIGUDA D’OBJECTES/PROJECCIONS
Apantallament contra projeccions.
Subjecció de peces a treballar.

1.6 ESTABILITAT/ CAIGUDA A DIFRERENT NIVELL
Estabilitat assegurada( de l’equip de treball o els seus elements ) 
per fixació o altres mitjans.

1.7. TRENCAMENT D’ELEMENTS DE L’EQUIP DE TREBALL
Mesures de protecció adequades.

1.8. CONTACTE MECÀNIC AMB ELEMENTS MÓBILS
Resguards/dispositius Sòlids i resistents.

No ocasionen riscos suplementaris.
No és fàcil posar-los fora de servei.

1.9 IL.LUMINACIÓ
Limiten el treball

1.10. TEMPERATURES ELEVADES/MOLT BAIXES
Protecció contra contactes o proximitat excessiva (dels 
treballadors)

1.12. SEPARACIÓ DE FONTS D’ENERGIA (CONSIGNACIÓ)
Dispositius identificables de separació de fonts d’energia 
pneumàtica.

1.13. ADVERTENCIES/SENYALITZACIÓ
Senyalització correcta dels riscos de l’equip.
Senyalització dels equips de protecció individual
Senyalització correcta de les condicions límit d’utilització de 
l’equip.

1.14. INCENDI/ESCALFAMENT/RADIACIONS
Protecció contra incendis

1.16. CONTACTES ELÈCTRICS
Inaccessibilitat a parts actives.
Proteccions elèctriques (Diferencial/magnetotèrmic)
Presa de terra de màquina, quadre i porta.
Identificació de conductors.
Aïllament de conductors.
Ajustament a normativa específica.

LLEGENDA
SI COMPLEIX REQUISIT NO NO COMPLEIX REQUISIT NP NO PROCEDEIX REQUISIT
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RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                          

1. Agafeu una llima de l’aula de Tecnologia i identifiqueu de quin tipus és i en quin estat es 
troba. Presteu especial atenció a l’estat del mànec, l’anell i la fixació de l’eina al mànec.

2. Redacteu unes pautes sobre l’estat correcte en que s’han de trobar les llimes.

3. En els casos següents, reflexioneu si és correcte l’ús que si li dona a la llima, què és el 
que pot succeir i quin seria el bon ús.

4. Observeu la imatge següent i digueu què és el que ha succeït i quina mesura preventiva 
adoptaríeu.

     

5. Penseu un slogan o frase “publicitària” que promogui el treball segur amb les llimes.

6. Digueu si les afirmacions següents, referents a la utilització de les llimes, són vertaderes 
(V) o falses (F):

La llima es neteja donant cops sobre la taula.
El mànec ha d’estar ben col·locat a l’espiga de la llima.
Per emprar la llima les dues mans han d’agafar el mànec.
La llima s’ha d’escollir segons la classe de material a treballar.
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RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                           

1. Agafeu un arc de serra de l’aula de Tecnologia i descriviu en quin estat es troba, presteu 
especial atenció a l’estat del mànec, el full amb el seu entrescat, i la part tensora.

2. Redacteu unes pautes sobre l’estat correcte en que s’han de trobar els arcs de serra.

3. Digueu si les afirmacions següents, referents a la utilització dels arcs de serra, són 
vertaderes (V) o falses (F):

Abans de serrar s’ha de fixar fortament la peça a serrar.
L’entrescat del xerrac no té importància.
Les dues mans han d’estar agafades al mànec,
La posició dels peus han de forma aproximadament uns 45º

4. Quines de les següents accions és la correcta per iniciar un tall. Reflexioneu el per què?

                        

5. Observeu la imatge següent i comenteu a quin element de la fulla fa referència i quin és el 
correcte.
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6. Escolliu la paraula:  marca , mànec, l’arc de la serra, llima triangular, l’arc,  i col·loqueu-la 
en el lloc de la frase on li pertoqui:

Abans de començar a utilitzar                       , subjectarem correctament la peça. Col·locarem 
les mans sobre el           i la part final de                . Si al començar rellisca la fulla utilitzarem 
una                                                     per fer una                    i facilitar el tall.
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RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                           

1. Agafeu un martell de l’aula de Tecnologia i identifiqueu de quin tipus es tracta, en quin 
estat es troba, presteu especial atenció a l’estat del mànec i la unió entre el mànec i la pena.

2. Redacteu unes pautes sobre l’estat correcte en que s’han de trobar  els martells.

3. Observeu la imatge següent i quina mesura preventiva adoptaríeu per evitar l’accident.

4. Elaboreu un pòster indicant quines són les formes correctes d’emprar un martell.

5. Observeu la imatge següent i digueu què està realitzant malament aquest operari. Per 
treballar correctament, quins equips de protecció individual (EPI) serien necessaris.

6. Realitzeu uns pictogrames que indiquin l’obligació d’utilitzar equips de protecció individual 
(EPI) necessaris per l’exercici anterior.

M.Ortega 5/15



Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P3A

RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                           

1. Agafeu un tornavís de l’aula de Tecnologia i identifiqueu de quin tipus és, en quin estat es 
troba. Presteu especial atenció a l’estat del mànec i la punta d’aquest, així com l’aïllant si és 
el cas.

2. Redacteu unes pautes sobre l’estat correcte en que s’han de trobar els tornavisos.

3. Observeu la imatge següent i digueu què pot succeir i quina mesura preventiva 
adoptaríeu.

4. Redacteu unes pautes sobre la forma segura d’emprar i treballar amb tornavisos.

5. Faríeu servir algun equip de protecció individual per la seva utilització? Quines 
característiques hauria de tenir aquest?

6. Digueu si les afirmacions següents, referents a la utilització dels tornavisos, són 
verdaderes (V) o falses (F):

La grandària del tornavís no té relació amb el cargol a 
manipular.
El mànec ha d’estar en bon estat i adaptat a la mà.
És una eina molt útil per utilitzar-la com a palanca.
No cal subjectar la peça en un cargol de banc, es pot fer amb la 
mà.
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RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                           

1. Digueu si les afirmacions següents, referents a la utilització de les alicates, són vertaderes 
(V) o falses (F):

És indiferent què el passador o cargol estigui en bon estat.
Les alicates es poden utilitzar en lloc de les claus fixes.
Les alicates van molt bé per picar a les peces.
L’eina ha d’estar sempre lliure de greixos o d’olis.
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RECONEIXEMENT D’EINES
NOM EINA FAMILIA 

D’EINES
ESCRIVIU EL NOM DE LES PARTS MÉS IMPORTANTS:

                                          

1. Observeu una clau fixa de l’aula de Tecnologia i identifiqueu de quin tipus és, presteu 
especial atenció a l’estat en que es troben la boca i el cos.

2. Redacteu unes pautes sobre l’estat correcte en que s’han de trobar les claus fixes.

3. Observeu  les imatges següents i digueu quina de les accions es realitza correctament i 
quina no. Quines conseqüències poden tenir les accions que es realitzen incorrectament.
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EL CARNET DE MANIPULADOR D’EINES

UTILITZACIÓ DE LA SERRA DE VOGIR
ALUMNE/A:
CURS: DATA:

Escriu el nom de cada una de les parts principals de la serra de vogir:

                                    
Explica breument i de forma ordenada la manera d’utilitzar aquesta màquina.

- Com ha d’estar la peça que s’ha de tallar amb la serra de vogir?
- Quins sistemes de subjecció de peces coneixes?
- Quines operacions prèvies s’han de realitzar per fer correctament el tallat?
Quins riscos hi ha en l’ús d’aquesta serra?
-
-
-
Quines mesures preventives adoptaries per fer front als riscos anteriors.
-
-
-
Què volen dir els pictogrames següents:

                                      
Dibuixa el pictograma que obliga a usar guants.

 

Activitat pràctica

1. D’un llistó de pi amb una secció de 12x27 mm i una llargària superior a 50 cm (o 
semblant) has de tallar un tros de 10 cm.

2. Talla un tros d’aglomerat que faci 10x10cm 

Criteris d’avaluació Si No No 
procedeix
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Preparació adequada del material (Amidament, traçat)
Elecció correcta del lloc on fer la operació de tall.
Subjecció de la peça a tallar.
Preparació correcta de la màquina.
Ús de les EPIs adequades.
Altres mesures preventives (cabell i mànigues recollides,...
Supervisió  de la part elèctrica (diferencial, cable i endoll)
Manipulació correcta (posició cos, subjecció màquina i 
velocitat tall)
Acabament i recollida adequada de la màquina, de les eines, 
dels materials, i dels residus.

OBSERVACIONS
Hi ha 9 ítems, a partir de 5 correctes es considera Apte
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UTILITZACIÓ DEL TREPANT VERTICAL O DE SOBRETAULA
ALUMNE/A:
CURS: DATA:

Escriu el nom de cada una de les parts principals del trepant de sobretaula

                                             
Explica breument i de forma ordenada la manera d’utilitzar el trepant de sobretaula.

- Quina és la funció de la mordassa?

- Per quins motius s’ha de dissipar l’escalfor en l’operació de foradat?

- Què hem de verificar en una peça abans de començar a treballar?

Quins riscos poden existir a l’emprar aquesta màquina?
-
-
-
Quines mesures preventives adoptaries per fer front als riscos anteriors.
-
-
-
Quines característiques  (geomètriques i de color) han de tenir els pictogrames que 
avisen d’un perill?  

                             

Dibuixa un pictograma que obligui a portar ulleres.

Activitat pràctica:
Realitza un forat de 10 a 12 mm, que et permeti introduir una llima rodona o 
trinagular i poder reseguir el contorn de la peça.
Criteris d’avaluació: Si No No 

procedeix

M.Ortega 11/15



Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P3A

Preparació adequada del material.(amidament, traçat, 
marcat centre amb contrapuntxó)
Subjecció de la peça a tallar.
Preparació correcta de la màquina. (Especial atenció 
selecció de la velocitat)
Supervisió part elèctrica (diferencial, cable i endoll)
Ús de les EPIs adequades.
Altres mesures preventives (cabell i mànigues recollides,...
Manipulació correcte (Posició cos, velocitat penetració, 
disipació de l’escalfor...)
Acabament i recollida adequada de la màquina, de les 
eines, dels materials, i dels residus.

OBSERVACIONS
Hi ha 8 ítems, a partir de 5 correctes es considera Apte
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UTILITZACIÓ DEL TREPANT PORTÀTIL
ALUMNE/A:
CURS: DATA:

Escriu el nom de cada una de les parts principals del trepant portàtil

                                      

Explica breument i de forma ordenada la manera d’utilitzar el trepant portàtil.

- Esmenta tres tipus de broca que hi ha per foradar diferents tipus de materials.

- Quines són les diferències existents entre elles? 

- Quines són les operacions prèvies que s’han de fer a les peces abans de foradar-les?

Quins riscos hi ha en l’ús d’aquest tipus de trepant?
-
-
-
Quines mesures preventives adoptaries per fer front als riscos anteriors.
-
-
-
Quines característiques  (geomètriques i de color) han de tenir els pictogrames que 
indiquen una sortida d’evacuació?  

                             

Dibuixa el pictograma que obliga a portar mascareta.

Activitat pràctica:
En l’anterior peça tallada, realitza un forat  de 5 mm en un extrem del clauer per 
posar l’anella.
Criteris d’avaluació: Si No No 
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procedeix
Preparació adequada del material.(amidament, traçat, marcat 
amb contrapuntxó)
Subjecció de la peça a tallar.
Elecció correcta del lloc on fer la operació.
Preparació correcta de la màquina.
Ús de les EPIs adequades.
Altres mesures preventives (cabell i mànigues recollides,...
Supervisió part elèctrica (diferencial, cable i endoll)
Manipulació correcte (Posició cos, velocitat penetració,...)
Acabament i recollida adequada de la màquina, de les eines, 
dels materials, i dels residus

OBSERVACIONS
Hi ha 9 ítems, a partir de 5 correctes es considera Apte

CARNET MANIPULADOR MÀQUINES-EINA
NOM ALUMNE/A
CURS: GRUP:
MÀQUINA: DATA: SIGNATURA PROFESSOR/A

MÀQUINA: DATA: SIGNATURA PROFESSOR/A

MÀQUINA: DATA: SIGNATURA PROFESSOR/A

OBSERVACIONS:
SIGNATURA ALUMNE/E
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FITXA D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS EN LES EINES DE L'AULA DE TECNOLOGIA DATA:
FAMILIA 
D’EINES

DEFICIÈNCIA TÍPICA EINA1 EINA2 EINA3 EINA4 EINA5 EINA6 EINA7 EINA8
S N S N S N S N S N S N S N S N

ALICATES Queixades, tempsudes 
o desgastades.
Pinces desgastades.
Manca d’aïllament.

TORNAVÍS Mànec deteriorat, 
estellat o trencat.
Punta o canya 
doblegada.
Punta roma o 
deformada.

LLIMA Mànec sense anell o 
esquerdat.
Eina no acoblada 
correctament al mànec.

CLAUS 
FITXES

Mordassa gastada.
Defectes mecànics.

XERRACS I
ARCS DE 
SERRA

Trescat incorrecte.
Mànec  poc  resistent  o 
estellat.

BARRINA Desplaçament del 
mànec respecte la tija.

CARGOL DE 
BANC

Desgast de les 
mordasses

MARTELL Mànec poc resistent, 
esquerdat o rugós.
Cap unit deficientment 
al mànec.

SERJANT Rosca i guia desgastats
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