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Índex:

1.- Materials utilitzats en la construcció.
2.- Fases de la construcció d’un ediﬁci.
3.- Ferramentes utilitzades en la construcció.
4.- Maquinària utilitzada en la construcció.
5.- Presentacions gràﬁques de les vivendes.

1.- MATERIALS UTILITZATS EN LA CONSTRUCCIÓ
Els materials de construcció són els que s’empren en l’ediﬁcació de vivendes i d’obres públiques
(carreteres, carrers, ponts, canals, ports, etc.).
Tipus de materials de construcció:
a) Els materials petris: són pedres.
- Roques compactes:
- Tipus: roca calcària, marbre (mármol), granit, pissarra, arenosa.
- Presenten diverses formes: llambordes (adoquines), lloses planes, carreus (sillares), maçoneria
(manposteria).

- Roques disgregades:
- Tipus: argila (arcilla), àrids (áridos) (arena, graveta, grava).
- Presenten formes de fragments de pedra de grandària variable.

47

b) Els materials aglomerants:
- Són materials que al mesclar amb l’aigua es tornen pastosos i al solidiﬁcar-se adquirixen rigidesa.
- Servixen per a fer morter, que és una pasta que es forma al mesclar els materials aglomerants amb
l’aigua.
- El morter servix com a mitjà d’unió entre altres materials de construcció.
- Tipus:
- Calç (cal): es mescla amb aigua i s’utilitza per a pintar fatxades.
- Algeps (yeso): es pasta amb aigua i s’usa per a cobrir parets i sostres.
- Escaiola (escayola): és un algeps blanc, molt ﬁ i de major qualitat.
- Ciment (cemento): és una mescla de calcària i argila polvoritzades es couen en forn.

c) El formigó (hormigón): és una mescla d’àrids, aglomerant i aigua.
d) Els materials ceràmics: són peces fabricades amb argila modelada i cuita en forns.
- Productes: rajoles (ladrillo), teules (tejas), gres, porcellana.
e) Altres materials utilitzats en la construcció:
- Metalls:
- Acer: s’utilitza en les armadures del formigó armat, panys, visagras.
- Alumini: s’usa en els marcs de les ﬁnestres i portes, baranes.
- Coure: es para canonades d’aigua, gas i calefacció.
- Fusta: s’usa per a marcs de les portes.
- Plàstics: s’usa per a conduccions d’aigua (desaigües), protecció de cables elèctrics, persianes.
- Vidre: s’usa per a ﬁnestres.

2.- FASES DE LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICIS
1) Preparació del terreny:
- Demolició de l’ediﬁci antic.
- Desenrunament (desencombro): retirada del runa (escombro) y residus.
- Anivellació del terreny.
2) Fonamentació (cimentación):
- Excavació per a col·locar els fonaments (cimientos).
- Construcció dels fonaments: zapatas, puntals (pilotes).
3) Elevació de l’estructura:
- Encofrat dels pilars (verticals).
- Col·locació de las bigues (vigas) (horizontales).
4) Cubriment d’aigües:

- Col·locació de la coberta o teulada de l’ediﬁci.
5) Tapiat (tabicado) de murs per a realitzar les habitacions.
48

6) Col·locació dels paviments o sòls (suelos).
7) Col·locació de les instal·lacions: elèctrica, conduccions d’aigua i gas, televisió, telèfon,
Internet, alarmes.
8) Treballs d’acabats: pintura, marcs, portes, ﬁnestres, persianes.

3.- EINES UTILITZADES EN LA CONSTRUCCIÓ
Operació

Eines

En moviments de terres i remoció de runes

pales, carretons, capassos

En les demolicions de construccions antigues

- Eines de percussió: martell, test (maceta)
- Eines de tall: pic, punxó, punter, cinsell.

En els treballs d’obra per a construir parets

paleta, paletí.

En els treballs d’obra per a lluir (enlucir) parets i
sostres (techos)

Plana (llana)

En els treballs de mesurament

cinta mètrica

En els treballs de traçat

escaire, nivell, compàs

En els treballs de comprovació de la verticalitat

Plomada, nivell de bambolla
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4.- MAQUINÀRIA UTILITZADA EN LA CONSTRUCCIÓ
Operació

Maquinària

En l’excavació i en els moviments de terra

Excavadora, camió bolquet

En la anivellació del terreny i el compactat del sòl

Piconadora (apisonadora)

Per al transport de materials

Camió de gran tonatge, carretons

Per a l’elevació de materials

Grua

Per a la preparació del morter i formigons

Formigonera

Parts de la grua:
- base o llast (lastre)
- torre o pal (mástil) (estructura vertical)
- ploma-ﬂetxa y contraﬂetxa (estructura horitzontal giratòria)
- contrapés
- motor
- cable
- ganxo
- comandament

5.- REPRESENTACIONS GRÀFIQUES DE LES VIVENDES
- Les obres de construcció es dissenyen per mitjà de plans.
- Les vistes en planta s’empren en plans de distribució de la vivenda i plans de fonamentació.
- Les vistes d’alçat i perﬁl s’utilitzen per a plans de les fatxades de l’ediﬁci.
- Els elements normalitzats servixen per a representar:
- Elements de construcció: barandats (tabiques), porta, ﬁnestra, escala.
- Símbols elèctrics: interruptor, llum, tub ﬂuorescent.
- Instal·lació d’aigua: canonada (tubería), depòsit, aixeta (grifo), clau de pas.
- Mobles i electrodomèstics: taula, cadira, llit, sofà, cuina, llavadora.
- Sanitaris: lavabo, inodor, banyera, dutxa, bidet.
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Dibuixa amb regla i precisió aquest pla d’una vivenda en l’espai de la dreta:

Marbre (mármol) y granit:
www.youtube.com/watch?v=1sqLzMYWs1Y

Etapa del procés i descripció:
Extracció de blocs de marbre en pedrera (cantera).
Recepció de blocs en la fàbrica, emmagatzenatge, classiﬁcació.
Entrada en telers (telares), tall del bloc en làmines.
Transformació en taules, reforç de les taules amb ﬁbra de vidre.
Polit de la superfície, assecat (secado), realç de brillantor.
Tall en lloses, viselado de cantells (cantos).
Embalatge i emmagatzematge de producte acabat.
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Fabricació de rajoles (ladrillos):
- Fabricación manual de ladrillos de arcilla
www.youtube.com/watch?v=YQUPYBrDac4&list=PL84AA1D284B7A7B86
- Fabricació industrial de rajoles:
www.youtube.com/watch?v=vFtZh7cTx48

Etapa del procés i descripció:

Opinió personal:

ELEMENTS D’UNIÓ I FIXACIÓ
Tipus d’elements:
1) Elements clavats:
- Clau. Longitud: 8-10-12.
- Tatxa, xinxeta.
2) Elements grapats:
- Reblada, grapa, arxivador.
3) Elements caragolats: Caragols de rosca
mètrica:
- Forma del cap: aixamfranada, redona,
hexagonal.
- Diàmetre de rosca: M3, M4, M5, ...
- Longitud: 10 mm, 15, 20, 25, ...
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Dibuixa cada element

Tipus d’elements:

Dibuixa cada element

4) Elements caragolats: Caragols de rosca
fusta (tirafons):
- Forma del cap: aixamfranada, redona,
hexagonal.
- Forma de l’entalladura: plana, creu.
- Diàmetre de rosca: 3, 4, 5, ...
- Longitud: 10 mm, 15, 20, 25, ...
5) Abraçadores:
6) Femelles:
- Grandària: diàmetre interior, grossor.
- Forma: hexagonal, palometa.
7) Volanderes (arandelas):
- Grandària: diàmetre interior i exterior.
- Material: acer, plàstic, cartó.
- Grossor: ﬁna, grossa.
8) Elements per a penjar (colgar):
- Armella (cáncamo), garﬁ.
- Alcayata.
9) Elements para subjectar:
- Escaire.
- Bisagra.
- Eix.
- Pasador.
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