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Què és la tecnologia

El dibuix tècnic: aparells i suports

Instruments actius de dibuix tècnic

Instruments auxiliars de dibuix tècnic

Mesura d’objectes

Instruments de mesura

La prevenció de riscos

Reflexiona i respon:

Tots els llapis porten el mateix tipus de
mina?

Què són l’escaire i el cartabó? Per a què
serveixen?

Quins instruments utilitzaries per mesurar 
una peça de taller?

En quines unitats de mesura encarregaries
els materials de la peça anterior?

LA TECNOLOGIA I ELS OBJECTES

—

—

—

—

—

—

—

En aquesta unitat:
Coneixeràs els aparells i els instruments de
dibuix tècnic.

Aprendràs a mesurar les dimensions 
dels objectes.

T’informaràs sobre què és 
la prevenció de riscos.

Les persones ens hem envoltat d’ob-
jectes tecnològics. La manera més
senzilla de descriure la forma i les
dimensions d’un objecte tecnològic
és representant-la gràficament mit-
jançant els estris de dibuix tècnic. 



QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA 

Construir objectes establint una manera de fer-ho que es repetirà cons-
tantment constitueix un procés que anomenem tècnica.

Gràcies a la tècnica, els éssers humans hem anat superant les limitacions que
ens imposava la natura; amb enginy i inventiva, al llarg dels segles hem anat
creant instruments i eines per construir objectes i satisfer les nostres necessi-
tats, millorant així les nostres condicions de vida.

La tecnologia és el conjunt de coneixements i tècniques que els éssers
humans utilitzem per obtenir productes que satisfacin les nostres
necessitats i millorin les nostres condicions de vida.

El terme tecnologia prové de les paraules gregues TECNÉ (ofici) i LOGOS (conei-
xement o ciència). La tecnologia és, doncs, el coneixement o la ciència dels
oficis. 

L’aula taller

L’aprenentatge de la tecnologia requereix una zona per adquirir coneixe-
ments teòrics i una altra zona per a la seva aplicació pràctica; aquests espais
són el que anomenem aula taller.

A l’aula s’hi fan tasques d’adquisició de coneixements (explicacions del pro-
fessor, passis de vídeos, etc.), experimentació, disseny, planificació i exposició
de treballs. Per tant, caldria que aquest espai tingués, a més d’unes taules
àmplies amb connexions elèctriques, mitjans audiovisuals i informàtics.

El taller és la zona en la qual es porten a terme els treballs de construcció
d’objectes, tasques per a les quals es fa imprescindible l’ús de bancs de treball
amb elements de subjecció, eines i màquines d’instal·lació fixa. 

Esquema d’una aula taller bàsica.

[1]
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A l’aula taller hi ha d’haver armaris grans i amples per guardar-hi els materials
d’experimentació i els treballs en procés d’elaboració dels alumnes.

També cal que hi hagi plafons amb les siluetes de les eines dibuixades, per tal
de facilitar-ne el control i l’organització.

Les connexions elèctriques de les taules d’experimentació han de tenir ele-
ments de protecció, com ara un diferencial i un interruptor automàtic, per
evitar accidents i facilitar la seva desconnexió independent.
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Els fabricants de productes i eines han d’especificar els
elements de protecció necessaris per utilitzar-los.

Plafó d’eines. Connexions elèctriques.

Armaris a l’aula.

Normes d’ús i seguretat de l’aula taller

> El lloc de treball ha d’estar sempre net i ordenat. L’ordre i la pulcritud són
valors molt importants en l’àmbit de la tecnologia.

> No s’han d’utilitzar màquines i eines si no se’n coneixen les normes d’ús. El
desconeixement de l’ús d’una màquina o d’una eina pot provocar que s’es-
patlli o, cosa encara més important, pot causar lesions a la persona que la uti-
litzi de manera inadequada. En cas de dubte cal demanar sempre l’ajuda del
professor i no actuar mai per iniciativa pròpia.

> S’han de respectar sempre les normes de seguretat de cada eina o màquina
a l’hora de fer-la servir.

> Abans d’utilitzar-les, s’ha de verificar que les eines estiguin en un estat cor-
recte; i en acabar cal netejar-les i endreçar-les en la caixa o el plafó correspo-
nents.

> Sempre cal estar concentrat en la tasca que s’està duent a terme, sense dis-
treure’s amb jocs ni bromes. 

> S’ha d’utilitzar la indumentària adequada i els elements de protecció 
necessaris per a cada feina (ulleres, guants, etc.).

> Cada tasca s’ha de fer en el lloc que correspongui; així, les taules d’experi-
mentació de l’aula no s’han de fer servir per serrar, clavar o fer qualsevol
altra operació com si fossin els bancs de taller.

1. Compara la teva aula taller amb la que t’hem proposat aquí i fes un informe amb les
semblances i les diferències.

>> activitats
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EL DIBUIX TÈCNIC: APARELLS I SUPORTS

Quan es vol transmetre una idea sobre un objecte tecnològic i totes les dades
necessàries per a la seva construcció cal fer servir un llenguatge rigorós, de
caràcter gràfic, que anomenem dibuix tècnic.

El dibuix tècnic és un llenguatge convencional de caràcter universal,
que està subjecte a unes regles específiques i que permet transmetre
tota la informació necessària per a la construcció d’un objecte.

Fins fa molt poc temps, els dibuixos tècnics es feien de manera manual, amb
llapis i amb tinta. Actualment, com en tants altres àmbits, s’utilitzen aplica-
cions informàtiques de disseny assistit per ordinador (anomenades CAD,
de l’anglès Computer Aided Design).

Aparells de dibuix tècnic

Per facilitar l’execució del dibuix tècnic s’utilitzen les eines següents:

> Taula de dibuix: compta amb uns mecanismes que permeten regular
l’alçada i la inclinació de la superfície de treball.

> Tauler de dibuix: està constituït per una planxa de fusta o de plàstic en la
qual es poden acoblar altres dispositius.

> Paral·lex: es tracta d’un regle, fixat a la taula o al tauler de dibuix, que es
desplaça verticalment per facilitar el traçat de línies paral·leles.

> Tecnígraf: és un pom giratori, amb una escala graduada, que acciona dos
regles perpendiculars entre si. Permet traçar angles i línies paral·leles i per-
pendiculars amb diferents inclinacions.

Tauler de dibuix amb paral·lex i tecnígraf incorporats.

[2]

El dibuix tècnic d’un objecte transmet tota 
la informació necessària per a la seva 
construcció.



Suports de dibuix tècnic

El dibuix tècnic utilitza com a suport material el paper sobre el qual queda
plasmat.

El paper és un material fabricat amb fibra de cel·lulosa vegetal que es
presenta en forma de fulls de diversos gruixos, textures i mides.

Els tipus de paper més utilitzats en el dibuix tècnic són:

> Paper per a dibuix amb llapis: és un paper opac de color blanc, mat i de
textura rugosa.

> Paper per a dibuix amb tinta: és un paper opac de color blanc, lleugera-
ment setinat, i poc porós per tal que no absorbeixi ni escampi la tinta.

> Paper vegetal: és un paper semitransparent, impermeable i dur que s‘utilit-
za per calcar plànols amb tinta i reproduir-los.

> Paper de croquis: és un paper de menor qualitat que els anteriors; pot ser
blanc o clar, i també quadriculat, mil·limetrat o pautat.

S’anomenen formats les diferents mides de full establer-
tes per normes internacionals. Els formats poden ser de les
sèries A, B, C. Els formats de la sèrie A són els que es fan
servir en el dibuix tècnic. Els fulls de paper s’anomenen amb
la lletra de la sèrie del format i amb un nombre que n’in-
dica la mida; per exemple: A-4 significa format sèrie A,
mida 4 (210 mm 3 297 mm). 

En cada format es compleix el següent:

> La seva superfície és la meitat de la del format anterior.

> La seva longitud és l’amplada del format anterior.

> La seva amplada és la meitat de la longitud del format anterior.

> Si a partir d’un format es vol obtenir el format següent, només cal dividir la
longitud per dos per obtenir l’amplada del format buscat.
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Comparació de les dimensions de dos formats
consecutius.

Divisió d’un format A3. Cada format resulta 
de dividir per la meitat el format immediatament
superior.

Altres formats

Les sèries B i C depenen de la sèrie A
i es consideren sèries auxiliars.
Són els formats del paper que s’utilit-
za per a sobres, rebuts, carpetes,
arxius…
La utilització de formats normalitzats
d’aquestes sèries facilita la seva mani-
pulació. Per exemple, permet la clas-
sificació mecanitzada de sobres a les
oficines de correus.

DIMENSIONS DELS FORMATS

Format Amplada (mm) Longitud (mm) Superfície (m2)

DIN A-0 841 1 189 1

DIN A-1 594 841 0,5

DIN A-2 420 594 0,25

DIN A-3 297 420 0,125

DIN A-4 210 297 0,06

DIN A-5 148 210 0,03

DIN A-6 105 148 0,01
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INSTRUMENTS ACTIUS DE DIBUIX TÈCNIC

Els instruments actius de dibuix tècnic més utilitzats són: el llapis, el porta-
mines, l’estilògraf, la goma d’esborrar i el compàs. S’utilitzen per traçar,
corregir o eliminar línies.

El llapis i el portamines

El llapis i el portamines són instru-
ments que contenen una barra de gra-
fit, la mina, inserida en un suport de fusta
o en un tub de metall o de plàstic de secció
cilíndrica o hexagonal.

La característica principal de les mines de llapis i portami-
nes és la seva duresa. Així, la mina d’un llapis o d’un porta-
mines pot ser:

> Tova: la seva mina és molt negra, tova i greixosa; en tocar-la,
embruta. És especialment apropiada per al dibuix artístic.

> Mitjana: la seva mina és semidura. S’utilitza sobretot per al dibuix a mà
alçada o per fer croquis.

> Dura: la seva mina és dura, de color gris; no embruta. És la més indicada
per realitzar els traços fins propis del dibuix tècnic. 

> Extradura: la seva mina és molt dura. Es fa servir per dibuixar sobre superfí-
cies de gran resistència.

En dibuix tècnic és convenient utilitzar portamines de boca cilíndrica per a
mines de diàmetres 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 i 0,9 mm, als quals no cal afilar la mina.

Normes d’ús i conservació

> La mina del llapis o del portamines ha d’estar sempre ben afilada. 

> El llapis i el portamines s’han de fer anar amb suavitat, sense prémer-los gai-
re sobre el paper per evitar fer-hi marques que no es puguin eliminar. La
punta sempre ha d’estar en contacte amb la part inferior del regle.

> Les línies s’han de traçar d’esquerra a dreta, amb el llapis lleugerament incli-
nat en el sentit del traç (els esquerrans ho faran a l’inrevés). Perquè el gruix
de la línia sigui constant, cal aplicar un lent gir rotatori al llapis.

Posició del llapis.

[3]

Desplaçament del llapis. Punta del llapis.

La duresa de la mina s’indica en la part superior del
llapis o portamines mitjançant un nombre o una
sigla (un nombre i una lletra).

Portamines.

Llapis.

DURESA NÚM. SIGLA

Tova 0-1 8B - 7B - 6B
5B - 4B - 3B

Mitjana 2-3 2B - B 
HB - F

Dura 4-5 H - 2H - 3H
4H- 5H

Extradura 6-7-8-9 6H - 7H - 8H
9H

z



L’estilògraf

L’estilògraf és una eina de dibuix que consta d’un tub que conté un
dipòsit de tinta connectat a un conducte, anomenat puntera o punta,
pel qual surt la tinta quan es dibuixa. Serveix per fer traços amb tinta.

Normes d’ús i conservació

> L’estilògraf s’ha de col·locar sempre de forma perpendicular a la superfície del
paper i s’ha de desplaçar lentament. Per traçar circumferències o arcs l’es-
tilògraf es pot acoblar al compàs amb un adaptador.

> L’estilògraf s’ha de tapar sempre després de fer-lo servir, per evitar que s’as-
sequi la tinta de la punta.

> La punta no s’ha de desmuntar mai. Normalment, per netejar-la només cal
submergir-la en aigua. Si l’estilògraf fa temps que no s’ha fet servir i la tinta
incrustada no marxa amb aigua, es pot fer servir un dissolvent especial.

> El dipòsit sempre s’ha d’omplir amb tinta especial per a estilògrafs, i s’ha de
procurar que no quedi excessivament ple.

La goma d’esborrar

La goma d’esborrar és una peça de làtex o cautxú que serveix per eli-
minar del paper els traços incorrectes d’un dibuix.

Bàsicament, hi ha dos tipus de gomes d’esborrar:

> Per a llapis: són de color clar i han de ser més dures com més gran sigui la
duresa de la mina del llapis que s’utilitza. 

> Per a tinta: són dures i en utilitzar-les desgasten el paper, de manera que
s’han de fer servir suaument per tal que el paper no es foradi.

Normes d’ús i conservació

> La goma s’ha de fer lliscar suaument i en un únic sentit sobre la superfície,
perquè el paper no s’arrugui.

> Per aconseguir esborrar amb precisió és important que la goma tingui les
arestes rectes.

> Cal que la goma estigui ben neta per evitar que en fer-la servir el paper
s’embruti.
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En el mercat hi ha estilògrafs amb puntes 
de diàmetres d’entre 0,1 mm i 2 mm per traçar 
línies de diferents gruixàries.

Posició correcta de l’estilògraf per al seu ús.

Diferents tipus de gomes d’esborrar.

Usos correcte i incorrecte de la goma d’esborrar.
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El compàs

El compàs és un instrument de dibuix tècnic que serveix per traçar
línies corbes i per transportar mesures.

El compàs està format per dos braços articulats, units en un
extrem per una peça en forma de forquilla sobre la qual va
roscat un cilindre estriat, el mànec, que permet fer girar
còmodament el compàs. En un dels braços hi ha el portaa-
gulles, que permet fixar el compàs en el centre de gir, i en 
l’altre s’hi poden acoblar diversos accessoris, com un 
portamines (per traçar amb llapis), un adaptador per a l’es-
tilògraf (per traçar amb tinta), un portaagulles (per trans-
portar mesures) o un allargador (per traçar circumferències
o arcs de gran diàmetre).

Normes d’ús i conservació

> L’agulla i la mina (o la punta de l’estilògraf) s’han de situar sempre perpen-
diculars respecte al paper (a).

> La mina ha de sobresortir del portamines uns 8 mm, i l’agulla del compàs,
uns 0,5 mm (b).

> El compàs s’ha de subjectar pel mànec amb els dits índex i polze, s’ha d’in-
clinar uns 10° o 15° respecte de la vertical i fer-lo girar en el sentit de les
busques del rellotge (c). Per obtenir un traç uniforme aquesta operació s’ha
de fer lentament i de manera continuada.

> Per col·locar l’agulla en el centre de l’arc o el cercle que es vulgui traçar és
convenient acompanyar-la amb el dit índex de l’altra mà (d). 

La ballarina i la bigotera són tipus especials 
de compàs.

90º 90º
105 mm

8 mm

10º
a

15º

d)

Ús del compàs.

Compàs i accessoris.

Portaagulles

Allargador

a) b) c)

z

Portamines
Adaptador per a
estilògraf

ForquillaMànec Braços

2. Explica quin seria l’ús més adequat de cada un d’aquests llapis. Com saps quin tipus de mina
té cada un?

3. Busca catàlegs o informació sobre portamines, estilògrafs i gomes d’esborrar i fes un treball
de comparació dels diversos tipus que en trobis.

4. Per a què serveixen la ballarina i la bigotera? 

>> activitats

d)



INSTRUMENTS AUXILIARS DE DIBUIX TÈCNIC

Els instruments auxiliars de dibuix tècnic són aquells que serveixen de guia als
instruments actius per al traçat de línies. Entre ells hi ha el regle graduat, el
joc d’escaires, el transportador d’angles i les plantilles.

El regle graduat

El regle graduat és un instrument que es fa servir per traçar línies rec-
tes, mesurar segments i transportar longituds.

Es tracta d’una peça de forma rectangular, de longitud i gruixària variables,
feta de fusta o de plàstic, si bé per al dibuix tècnic només es fan servir de plàs-
tic. Té un cantell bisellat en el qual hi ha impreses mesures de longitud, i l’al-
tra cantell té un petit esglaó per al traç amb tinta.

z Normes d’ús i conservació

> Per transportar una mida a una recta traçada prèviament, cal col·locar el
regle coincidint amb la línia i traçar amb el llapis dos petits traços en els
extrems de la longitud transportada.

> Per traslladar diverses mides contigües, s’han d’assenyalar l’una a continua-
ció de l’altra sense moure el regle.

> Per repetir diverses vegades la mateixa mida, s’ha de fer servir el compàs de
puntes, que substitueix la mina per un portaagulles. No s’han de prendre
mides amb el compàs directament sobre el regle, ja que aquesta pràctica el
podria malmetre.

> Per fer el traçat amb tinta, s’ha de fer servir el cantell del regle que té un
petit esglaó en la part inferior, que té la funció d’evitar que la tinta passi per
sota del regle.

[4]

Amidament amb el regle.

Posició del regle per al traçat amb tinta.

Correcte Incorrecte

Trasllat de mides contigües amb el regle.

Regle graduat.
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El joc d‘escaires

El joc d’escaires està format per l’escaire i el cartabó, que es fan ser-
vir per traçar rectes paral·leles i perpendiculars o que formin determi-
nats angles.

L’escaire té forma de triangle rectangle isòsceles (amb dos costats iguals, els
catets, que formen entre ells un angle de 90°, i un angle de 45° amb la hipo-
tenusa).

El cartabó té forma de triangle rectangle escalè (els catets són desiguals i for-
men angles de 30° i 60° amb la hipotenusa).

L’escaire i el cartabó generalment són fabricats amb plàstic transparent o lleu-
gerament acolorit. Per tal que llisquin fàcilment l’un sobre l’altre, els escaires
que es fan servir en el dibuix tècnic tenen els cantells sense bisellar, i no estan
graduats.

Normes d’ús i conservació

> Per traçar rectes paral·leles i perpendiculars simplement cal fer lliscar l’escai-
re sobre la hipotenusa del cartabó. 

> Combinant els angles de l’escaire i el cartabó, es poden traçar angles múlti-
ples de 15°.

> S’ha de tenir cura dels cantells per evitar que es deformin o que es facin
osques.

> Per netejar els escaires només cal rentar-los amb aigua i eixugar-los amb un
drap o un paper absorbent.

Traçat de rectes paral·leles i perpendiculars amb
escaire i cartabó.

30º

45º
60º

75º

120º 150º

Diferents angles que s’obtenen combinant 
l’escaire i el cartabó.

45º

90º
45º

Escaire.

60º

30º

90º

Cartabó.

z



El transportador d’angles

El transportador d’angles és un instrument que serveix per mesurar,
transportar i construir angles. També s’anomena cercle o semicercle
graduat, però el seu nom tècnic és goniòmetre.

Els transportadors d’angles es fabriquen amb plàstic transparent o lleugera-
ment acolorit i porten gravat en el seu contorn una escala de graduació de 0°
a 180° (en el cas del semicercle) o de 0° a 360° (en el cas del cercle).

Normes d’ús i conservació

> Per traçar un angle es fa coincidir la línia de referència del transportador 
(0°-180°) amb la semirecta a partir de la qual es vol construir l’angle, i el
centre del transportador amb el vèrtex de l’angle. Es marca un punt en la
mida angular que es vulgui i després s’ha d’unir aquest punt amb el vèrtex.

> Per mesurar un angle es fa coincidir la línia de referència del transportador
(0°-180°) amb un dels costats de l’angle, i el centre del transportador amb
el vèrtex de l’angle. La intersecció de l’altre costat de l’angle amb l’escala
ens dóna la seva mida.

Plantilles

Les plantilles són instruments que es fan servir per dibuixar corbes que
no és possible de fer-les amb el compàs; o per retolar lletres, nombres i
símbols.
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5. Dibuixa en una làmina circumferències amb aquests diàmetres: 2 mm, 6 mm, 10 mm,
30 mm i 200 mm. Quin instrument és el més adequat per a cada una d’aquestes mesu-
res? En cas que no puguis dibuixar alguna d’aquestes circumferències, explica per què.

6. Fent servir regle, transportador d’angles, escaire i cartabó, dibuixa dos quadrats de
10 cm de costat. Després omple’n un amb línies paral·leles horitzontals separades 
5 mm entre elles, i l’altre amb línies paral·leles verticals separades 5 mm entre elles.

7. Busca informació sobre diferents tipus de plantilles i digues per a què serveixen.

>> activitats

Traçat i mesura d’un angle.

Cercle graduat.

Semicercle graduat.

z

Alguns models de plantilles 
de retolació.



Graus, minuts i segons

1 grau = 1°
1 minut = 1’
1 segon = 1’’
1° = 60’
1’ = 60’’

Polzades i mil·límetres 

1 polzada = 1’’ = 25,4 mm

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

Múltiples 

quilòmetre 1 km = 1 000 m
hectòmetre 1 hm = 100 m
decàmetre 1 dam = 10 m

Submúltiples 

decímetre 1 dm = 0,1 m
centímetre 1 cm = 0,01 m
mil·límetre 1 mm = 0,001 m

MESURA D’OBJECTES

Mesurar és l’operació que permet conèixer les dimensions d’un objecte
comparant el nombre de vegades que conté la unitat de mesura.

La construcció d’objectes requereix mesurar magnituds lineals (longituds) i an-
gulars (angles). En les mides de longitud, els sistemes de mesura més emprats
són el sistema mètric decimal i el sistema anglès, i en les mesures angulars,
el sistema sexagesimal.

> La unitat del sistema mètric decimal és el metre. Per mesurar longituds
grans es fan servir els múltiples del metre, i per a les petites, els submúltiples.
En la construcció d’objectes s’utilitzen el mil·límetre i els seus submúltiples. En
el sistema mètric decimal, per passar d’una unitat més gran a una de més
petita es multiplica per 10 o per un múltiple de 10, i per passar d’una unitat
més petita a una de més gran es divideix per 10 o per un múltiple de 10.

> El sistema anglès es fa servir en els països anglosaxons, i la seva unitat és 
la polzada. Per passar de polzades a mil·límetres es multiplica per 25,4 i per
passar de mil·límetres a polzades es divideix per 25,4.

> En el sistema sexagesimal la unitat és el grau, que és el resultat de dividir
l’arc d’una circumferència en 360 parts iguals. Un grau conté 60 minuts, i
un minut conté 60 segons. La mesura d’un angle s’expressa en graus,
minuts i segons. Així: 25 graus, 15 minuts i 35 segons s’escriu de la manera
següent: 25° 15’ 35”.
Els minuts i els segons han de tenir sempre un valor inferior a 60. En cas de
superar aquesta xifra s’han de passar a la unitat immediatament superior.
Per exemple, si un angle mesura 69° 138’, com que 138’ és més gran que
59 es divideix per 60.

>> activitats
8. Converteix en mil·límetres: a) 25 m; b) 4 dècimes; c) 6 polzades.

9. Converteix 7 525” en graus, minuts i segons.

[5]
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138 60
18’ 2°

Per tant:
69° 138’   Þ 69° + 2° 18’   Þ 71° 18’

D’hectòmetres (hm) a centímetres (cm)

S’ha de multiplicar por 10 000.

De metres (m) a hectòmetres (hm)

S’ha de dividir entre 100 (llegint el nombre al revés).

Com es fan els canvis d’unitats

km hm dam m dm cm mm

1 0 0 0 0

km hm dam m dm cm mm

0 0 1

1 dècima  =  0,1 mm
1 centèsima  =  0,01 mm
1 mil·lèsima  =  0,001 mm



Metre flexible.

INSTRUMENTS DE MESURA

Els instruments de mesura són estris que proporcionen els valors de les
dimensions d’un objecte amb més o menys precisió en funció del seu grau
d’apreciació.

El grau d’apreciació és la mesura més petita que es pot llegir en un
instrument de mesura.

En tecnologia, els instruments de mesura més usuals són els metres, els
regles, el peu de rei i el transportador d’angles.

Els metres i els regles de taller

Els metres i els regles de taller són instruments per mesurar longi-
tuds. En aquests instruments, l’origen coincideix amb el seu extrem, és
a dir, mesuren des del cantell. El seu grau d’apreciació és el mil·límetre
o el mig mil·límetre. 

> El metre plegable està format per làmines de fusta, acer o duralumini que
es pleguen mitjançant una articulació. 

> El metre flexible és una cinta flexible d’acer a l’extrem de la qual hi ha un
ganxo que permet fer coincidir l’inici del metre (el zero) amb el cantell de les
peces.

> La cinta mètrica és una cinta de tela plastificada de fins a 50 metres de lon-
gitud que s’enrotlla mitjançant una maneta.

> El regle de taller és una planxa d’acer graduada en mil·límetres o en mitjos
mil·límetres en la qual la primera divisió coincideix exactament amb l’extrem
del regle.

> El regle amb topall és un regle graduat que porta un topall per assegurar la
coincidència del zero del regle amb la vora de la peça.

[6]

21La tecnologia i els objectes z

Regle de taller.

Un ganxo desplaçable permet fer coincidir 
l’inici del metre amb les arestes de les peces. 

Cinta mètrica.

Els instruments per amidar longituds mesuren
des del mateix cantell de l’instrument.

Metre plegable.

L’escaire de fuster és un exemple de regle amb topall.
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Amidament d’exteriors.

Amidament d’interiors.

Boca fixa
Boca mòbil

Cargol de fre

Nònius
Regle Vareta de

profunditat

El peu de rei

El peu de rei és un regle graduat amb un topall (boca fixa), en el qual
s’ha afegit una corredora que es desplaça sobre el regle (boca mòbil).

El peu de rei porta una graduació especial en la corredora, el nònius, que per-
met prendre mides amb un grau d’apreciació de 0,1 mm; 0,05 mm, i 0,02 mm.
També hi ha peus de rei digitals que permeten llegir la mida amb facilitat i
tenen un grau d’apreciació més gran (0,01 mm).

Boca d’interiors

Peu de rei.

Corredora o cursor

Amidament de profunditats.

z Normes d’ús

> Abans de prendre una mida cal netejar les boques del peu de rei sense fer-
les lliscar sobre les cares de la peça.

> Les superfícies de la peça que es mesura no han de tenir rebaves.

> No s’ha de fer massa pressió per no falsejar l’amidament. 

> Amb el peu de rei es prenen mides exteriors, interiors i de profunditats.

> No s’han de prendre mides en màquines que estiguin engegades.

> Per prendre una mida amb un peu de rei que tingui un nònius d’apreciació
de 0,1 mm s’han de seguir els passos següents:

l Primer cal llegir en el regle tots els mil·límetres sencers anteriors al 0 del
nònius (en la foto inferior, 12 mm).

l A continuació s’ha de llegir quina marca del nònius coincideix amb una
del regle (en la foto inferior, la 5). La mida correcta és la suma de les dues
lectures (12 mm i 5 dècimes, és a dir, 12,5 mm).



El transportador d’angles

El goniòmetre o transportador d’angles és un instrument que cons-
ta d’un regle mòbil que, mitjançant un cargol, es fixa a un semicercle
graduat amb dues escales i dividit en 180°.

El goniòmetre o transportador d’angles mesura els diferents angles que for-
men les dues cares d’una peça. El seu grau d’apreciació pot arribar fins al mig
grau.

z Normes d’ús

> Per evitar que es desgastin, és important no fer lliscar les peces del goniò-
metre sobre les cares de la peça en prendre les mides.

> L’escala superior indica la mida de l’angle de la peça situada a la dreta del
regle.

> L’escala inferior indica la mida de l’angle de la peça situada a l’esquerra del
regle.

z Normes de conservació dels aparells de mesura

> Els instruments de mesura s’han de desar en capses adequades, lleugera-
ment greixats i perfectament nets.

> Mentre s’utilitzen els instruments de mesura han d’estar separats de les
eines.

> Cal evitar que els instruments de mesura rebin cops que els puguin deformar.
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Transportador d’angles.

Lectura d’una peça a la dreta: 60°.Lectura d’una peça a l’esquerra: 120°.

>> activitats
10. Pren les mides de diversos objectes o peces de l’aula amb diferents instruments de mesu-

ra. Compara les mides que has obtingut i el grau d’apreciació dels instruments que has
fet servir.



LA PREVENCIÓ DE RISCOS

En la nostra assignatura de Tecnologies fem servir l’aula taller per fer pràctiques,
construir objectes, desenvolupar projectes, etc. I per dur a terme aquestes
tasques fem servir eines i maquinària. A més, dins de l’aula ens movem per
accedir als diversos llocs de treball.

És per tot això que treballar a l’aula taller, o a qualsevol altra instal·lació on es
desenvolupin tasques similars, comporta l’obligació de seguir una sèrie de nor-
mes per prevenir possibles accidents i crear unes condicions de treball que 
no posin en perill la nostra salut.

El primer pas que cal fer per a la prevenció de riscos és disposar de la infor-
mació sobre els perills per tal de prevenir-los, és a dir, cal senyalitzar les
zones, les eines i els productes que poden generar riscos.

La senyalització de seguretat i salut en el treball s’haurà d’utilitzar sempre que
hi hagi la necessitat de:

> Cridar l’atenció sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obli-
gacions.

> Alertar quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi prendre mesures urgents de protecció o evacuació.

> Facilitar la localització i la identificació de determinats mitjans o instal·lacions
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

La senyalització de seguretat complementa però no substitueix mai les mesu-
res tècniques i organitzatives de prevenció. Els senyals de seguretat emprats
han de ser normalitzats i han d’estar localitzats estratègicament en llocs visi-
bles, en els accessos i en les zones de treball. Hi ha diversos tipus de senyals:
d’advertiment, de lluita contra incendis, de prohibició, de salvament o
socors, i d’obligació.

Senyals d’advertiment

El fons del senyal de «Matèries nocives o irritants» és de color taronja per evi-
tar confusions amb altres senyals de trànsit similars.

Senyals relatius als equips de lluita contra incendis

[ ]societat tecnològica
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Matèries inflamables. 

Mànega per a
incendis.

Escala de mà. Extintor. Telèfon per a la lluita
contra incendis.

Direcció que cal seguir
(addicional als anteriors).

Risc d’ensopegar. Matèries tòxiques. Matèries corrosives. Baixa temperatura. Risc elèctric. Perill en general. Matèries nocives 
o irritants.



Senyals de prohibició
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Prohibit fumar. Prohibit fumar 
i encendre foc.

Prohibit el pas 
als vianants.

Entrada prohibida
a persones no
autoritzades.

Aigua no potable. Prohibit als
vehicles de
manutenció.

Prohibit apagar
amb aigua.

No toqueu.

Primers auxilis. Llitera. Dutxa de seguretat. Rentat dels ulls. Direcció que
cal seguir.

Sortida d’emergència.

Senyals de salvament o socors

Protecció
obligatòria 
de la vista.

Protecció
obligatòria 
del cap.

Protecció
obligatòria
de l’oïda.

Protecció
obligatòria 
de la cara.

Protecció
obligatòria de les
vies respiratòries.

Protecció
obligatòria 
dels peus.

Protecció
obligatòria 
de les mans.

Via obligatòria
per als
vianants.

Senyals d’obligació

La taula següent resumeix les característiques formals dels senyals de preven-
ció de riscos.

TIPUS DE SENYAL
DE SEGURETAT

COLOR

Pictograma Fons Vora Banda

l Triangular

l Rectangular o quadrada

l Rodona

l Rectangular o quadrada

l Rodona

Negre

Blanc

Negre

Blanc

Blanc

Groc

Vermell

Blanc

Verd

Blau

Negre

Blanc o vermell

Vermell

Blanc o verd

Blanc o blau

—

—

Vermell

—

—

FORMA GEOMÈTRICA

l Advertiment

l Lluita contra incendis

l Prohibició

l Salvament o socors

l Obligació

>> activitats
11. Busca en el teu centre d’estudis senyals per a la prevenció de riscos, identifica’ls, fes-ne

una llista i indica on estan col·locats.

12. Has vist en algun lloc alguns dels senyals que hi ha en aquestes dues pàgines? Quins? On
estan col·locats? 



Explica què és la tècnica.

Fes una llista de les màquines que hi hagi a la teva
aula taller i escriu al costat del seu nom per a què
et sembla que serveixen.

Explica la importància que té el dibuix tècnic per a
la tecnologia.

Quin aparell de dibuix s’ha de fer servir quan no es
disposa d’una taula de dibuix?

Sabent que el format DIN A-0 té unes mides de 
841 3 1 189 mm, fes una taula amb les mides 
de tots els formats fins al DIN A-6.

Si el format DIN A-2 mesura 420 mm d’amplada i 
594 mm de llargada, calcula les mides dels formats
DIN A-1 i DIN A-3.

Dibuixa un quadrat de 8 cm de costat i emplena el
seu interior amb rectes paral·leles inclinades 45o

i separades entre si 5 mm.

Fent servir l’escaire i el cartabó, dibuixa una qua-
drícula composta per 20 quadres d’ample per 10
d’alt. Cada quadre ha de mesurar 0,5 cm de costat.

Dibuixa, amb escaire i cartabó, una quadrícula ade-
quada i retola-hi, amb una plantilla, el teu horari
escolar.

Divideix una làmina DIN A-4 en quatre parts iguals
i en cadascuna d’elles dibuixa-hi el següent:
a) línies paral·leles horitzontals amb una separació

d’1 cm;
b) línies paral·leles verticals separades entre si 0,5 cm;
c) línies paral·leles inclinades 75° amb una separació

entre elles de 8 mm;
d) línies paral·leles horitzontals i verticals amb una

separació de 15 mm.

Dibuixa la col·locació adequada de l’escaire i el
cartabó per obtenir els angles següents: 30°, 60°,
75°, 150°.

Dibuixa un sector circular d’una amplitud de 225° i
emplena’l amb rectes paral·leles inclinades 75°
respecte de l’horitzontal i separades 3 mm.

Converteix en mil·límetres:
a) 34 metres
b) 12 decàmetres
c) 1,2 quilòmetres
d) 4 dècimes de mil·límetre
e) 0,25 centímetres
f) 35 centèsimes de mil·límetre
g) 9 hectòmetres
h) 15 mil·lèsimes de mil·límetre

Converteix en metres:
a) 25 mil·límetres
b) 140 centímetres
c) 2,354 decàmetres
d) 6 dècimes de mil·límetre
e) 36 decímetres
f) 125 quilòmetres

Converteix en hectòmetres:
a) 6 428 dm
b) 926 mm

Converteix en mil·límetres:
a) 17”
b) 8”

Converteix en polzades:
a) 30 cm
b) 70 mm
c) 1,2 m
d) 62 dm

Converteix en graus:
a) 1 800’
b) 2 100’ 
c) 3 600”
d) 2 400”

Converteix en minuts 8°.

Converteix en segons 14°.

Converteix en graus, minuts i segons:
a) 7 600”
b) 17 548”

>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>activitats

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Dibuixa un peu de rei i assenyala-hi els seus ele-
ments principals.

Esbrina què és un micròmetre o pàlmer, i explica
les seves característiques i aplicacions.

Quin és el grau d’apreciació del regle de taller que
apareix en aquesta imatge?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

24.

25.

Llegeix les mides que mostren els peus de rei de les
imatges següents.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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22. 23.

Feu grups de quatre persones i busqueu informació
sobre diversos peus de rei.

Amb els materials recollits construïu un mural que
resumeixi les característiques dels diferents models.
És important que aconseguiu material gràfic de
revistes i catàlegs per completar la informació
escrita.

Investiga què és el paper reciclat i explica com
s’obté.

Investiga què és el paper ecològic i digues en què
es diferencia del paper reciclat.

Feu grups de tres o quatre alumnes, busqueu infor-
mació sobre la repercussió de la fabricació dels dife-
rents tipus de paper (normal, reciclat i ecològic) en el
medi ambient. A partir de la informació que hàgiu
recollit feu un document i presenteu el treball
davant de tots els companys de la classe explicant la
tasca que heu fet i la manera com l’heu dut a terme.

Busca en un diccionari o en una enciclopèdia el sig-
nificat dels termes següents:
a) paral·lex
b) tecnígraf
c) paper vegetal
d) estilògraf
e) portaagulles
f) polzada
g) grau
h) regle amb topall

26.

27.

28.

29.

30.


