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DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 
 

TEMA 1: 
“SÓC INVENTOR” 

Fitxa1: el taller 

 

CLASSIFICACIÓ I UTILITAT / A ON LES POST TROBAR??????
(perforació, marcatge o traçat, tall, fricció, 
cargolar, d’ajuda, soldar, d’unió, de protección, d’aguantar)

Eina manual per a perforar diversos materials, que consisteix 
en una tija metàl·lica acabada en punta  proveïda d'un mànec 
de fusta. 

Instrument, format per dues puntes 
per a subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons, etc.

Eina d’ajuda que serveix per subjectar les peces i poder 
treballar-les. 

És una eina utilitzada per cargolar i descargolar, que té el cap 
hexagonal. N’hi ha de diferentes mides.

És una eina manual utilitzada per ajustar rosques o perns. Es 
pot ajustar el diàmetre dels perns.

Estri manual que serveix per a ajustar o afluixar 
femelles. 

Estri manual que serveix per a atornillar o afluixar 
forma d’estrella. 

És una eina manual utilitzada per ajustar rosques o perns. No 
es pot ajustar el diàmetre dels perns.

És una eina d'ús semblant a la serra
d'acer rígida dentada, i un mànec . Té les dents girades cap a 
un costat i cap a l’altre perquè talli més i més fàcilment

S'empra serrar principalment fusta
fulla metàl·lica amb dents  molt fina i un arc per tensar
fer talls rectes i circulars o altres formes.

És una eina que s'empra per tallar o serrar  principalment 
llàmines de metall. Està composta per una fulla metàl·lica 
ample i un arc. Per tensar-la té una palomilla al costat.

Serveix per tallar diferents materials en forma recta o 
corba. És eléctrica i molt perillosa.
 

S’hi poden acoplar tot tipus de broques i corones per  poder 
fer  forats cilíndrics. 

CLASSIFICACIÓ I UTILITAT / A ON LES POST TROBAR?????? 
(perforació, marcatge o traçat, tall, fricció, percussió, 
cargolar, d’ajuda, soldar, d’unió, de protección, d’aguantar) 

Eina manual per a perforar diversos materials, que consisteix 
en una tija metàl·lica acabada en punta  proveïda d'un mànec 

Instrument, format per dues puntes metàl·liques, que serveix 
per a subjectar, torçar o tallar filferros, cables, reblons, etc. 

Eina d’ajuda que serveix per subjectar les peces i poder 

És una eina utilitzada per cargolar i descargolar, que té el cap 
de diferentes mides. 

manual utilitzada per ajustar rosques o perns. Es 
pot ajustar el diàmetre dels perns. 

Estri manual que serveix per a ajustar o afluixar perns i 

Estri manual que serveix per a atornillar o afluixar perns en 

manual utilitzada per ajustar rosques o perns. No 
es pot ajustar el diàmetre dels perns. 

serra, consisteix en una fulla 
. Té les dents girades cap a 

un costat i cap a l’altre perquè talli més i més fàcilment 

fusta. Està composta per una 
fulla metàl·lica amb dents  molt fina i un arc per tensar-la. Pot 

formes. 

que s'empra per tallar o serrar  principalment 
de metall. Està composta per una fulla metàl·lica 

la té una palomilla al costat. 

Serveix per tallar diferents materials en forma recta o 
corba. És eléctrica i molt perillosa. 

S’hi poden acoplar tot tipus de broques i corones per  poder 



 

  

 

 Serra materials tous i només pot tallar recta.  

 

 S’empra per a rebaixar, allisar i polir diversos metalls o per 
acabar de llimar la fusta. 

 
 Einade dents piramidals o còniques GROSES que serveix per a 

rebaixar o allisar fusta, os, i altres cossos durs no metàl·lics. 

   

 Són eines formades per dues fulles tallants d’acer, amb 
mànec, unides per un eix al voltant del qual giren. N’hi ha de 
diferents tipus segons l’ús. 
 

     

 És una eina que permet cargolar i descargolar perns 

 

 Estri utilitzat per donar cops a un objectiu de clavar tatxes o 
donar forma al material. 

 

 Serveix per marcar línies i angles rectes, i també per mesurar. 

           

 Eina manual que es compon de dues mordazas, regulables. 
Serveix d’ajuda per subjectar. 

 

 Eina utilitzada per tal d'aguantar elements o per tallar filferro. 
També per arrabessar Claus. 

  Eina elèctrica que s'utilitza per realitzar soldadura tova 
d’estany per unir dos metalls. 

 

 Eina en forma de pistola que es connecta al corrent elèctric i 
produeix calor que fon el tub de cola i uneix molt ràpidament. 
L’inconvenient és que no aferra tots els materials. 

 

 Serveix per mesurar distancies més llargues. 

 

 Té la mateixa funció que el taladrador de columna, amb 
l’avantatge de què és portàtil.  

 

 És l’equipatge que ens ajuda a protegir-nos dels talls, 
llimadures, pols, ... 



Barrina,    Clau allen , Serra d’arc, Clau de rodillo o anglesa ,  Clau de tub , Alicates,  Serra de 
calar eléctrica , Caragol de taula,  Clau d’estrella,  Xorrac,  Tisores (XAPA, D’ELECTRICISTA), 
Llima, Clau fixa, Serra de marquetería, Serra de vogir o d’arquet, Trepant de columna, Serra 
de costella, Raspa, Tornavís PLA O DE CREU/ESTRELLA,  Esquadre, estanalles, Pistola de cola 
termofussible, Soldador d’estany, Martell, Taladrador o trepant elèctric, Sargent o prensa, 
Metre, Elements de protecció. 
 

 

 

POSEM ENTRE TOTS LES NORMES DEL TALLER. 

Pensau amb grup 3 normes eficients pel nostre taller de tecnologia. 


