
15

Aparells, estris, eines i instruments
Estris de sostenir i prémer

Banc
Estris de sostenir
Estris de prémer

Estris d’amidar, marcar i comprovar
Estris d’amidar
Estris de marcar i comprovar

Eines de serrar
Eines de tall

Tall de fulla lliure
Tall de fulla guiada

Eines de foradar
Eines de desbastar, raspar, rebaixar, allisar i polir
Eines i instruments de clavar i cargolar
Estris d’encolar
Estris i instruments d’esmolar i afinar
Parts i elements de les eines

Màquines i equipament auxiliar
Màquines de serrar

Màquines de serrar
Màquines de serrar portàtils

Màquines d’obrar i rebaixar
Màquines d’obrar i rebaixar
Màquines d’obrar i rebaixar portàtils

Màquines de foradar i emmetxar
Màquines de foradar i emmetxar
Màquines de foradar i emmetxar portàtils

Màquines de polir
Màquines de polir
Màquines de polir portàtils

Màquines de premsar i aplacar
Instruments i màquines d’encolar
Utillatge

Freses
Fulles de serra

Arbre de camp
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Ganivetes
Broques
Utillatge divers

Equipament auxiliar d’un taller
Parts i elements de les màquines

Característiques estructurals d’eines i màquines

Materials
Fusta

Elements dels arbres
Elements de la fusta
Defectes i malalties de la fusta
Propietats de la fusta
Formes comercials de la fusta
Elements d’una peça de fusta
Residus del treball de la fusta
Fusta massissa

Taulers
Altres materials

Vidres
Coles
Pastes

Ferramenta
Claus i puntes
Visos i cargols
Ferramenta per a accionar portes i finestres
Ferramenta per a tancar
Ferramenta complementària per a portes
Ferramenta per a estirar
Ferramenta diversa
Elements comuns de la ferramenta

Construccions
Unions

Tipus
Elements

Cloendes
Arcs

Tipus
Elements

Motllures i filets
Motlles
Bastiments
Tancaments

Portes
Finestres i targes
Persianes i finestrons

Elements de bastiments i tancaments
Escales i baranes

Tipus
Elements

Cobertes
Revestiments i paviments
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Mobiliari bàsic de l’habitatge
Elements del mobiliari

Tècniques i processos
Elaboració de la fusta de serra
Preparació d’eines, màquines i utillatge
Mides, càlculs, senyals i marques
Manipulació de la fusta de serra
Manipulació de la fusta obrada i els taulers
Construcció, poliment, protecció i acabat
Muntatge de mobles i col·locació de tancaments

Oficis i instal·lacions




