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El taller
de reparació
de vehicles

SUMARI
■

Tipus de tallers, les seves àrees
i els seus elements

■

La xarxa pneumàtica del taller

■

Eines comunes

■

Reciclatge i gestió del taller

OBJECTIUS
·· Conèixer els tipus de tallers i les àrees de
treball de què disposa.
·· Identificar les diferents parts d’un taller.
·· Repassar les eines comunes del taller.
·· Prendre consciència de les obligacions
ecològiques d’un taller.
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Suggeriments didàctics
·· L’objectiu principal d’aquesta unitat és que els alumnes aprenguin què és una
rosca, així com a reconèixer i diferenciar els principals els principals sistemes de
roscatge a l’automòbil. Es repassaran les eines comunes del taller i es reconeixeran
les diferents eines per a la realització de les rosques.
És molt interessant utilitzar la Galeria d’imatges d’aquesta unitat, que es troba al CD
Recursos Audiovisuals, per recolzar les nostres explicacions.

Idees clau

Altres materials interessants que es poden utilitzar a l’aula com a material complementari són:
– Els Vídeos relacionats amb aquesta unitat del CD Recursos Audiovisuals.
– El programa “Evoluciona” de Fiat.
– Repassar la Llei de residus tòxics al taller de reparació.
A més, recomanem realitzar a classe les activitats del CD Activitats Digitals corresponents a aquesta unitat, així com diversos tests del CD Generació de Proves d’Avaluació
per comprovar si els alumnes han assolit els objectius proposats.

Solucionari a les activitats finals
Pàgina 20

.: CONSOLIDACIÓ :.
1·· Tenint en compte l’activitat que desenvolupen, quins tipus de tallers hi ha?
Segons l’activitat que desenvolupen, podem classificar els tallers en:
–
–
–
–
–
–

Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

de mecànica.
d’electricitat.
de carrosseria.
de pintura.
de reparació de motocicletes.
d’activitats especials.

2·· Què és considerat com una activitat especial en un taller?
Una activitat especial al taller és un treball no catalogat, com pot ser el tunning, sistemes de conducció adaptada a minusvàlids o tallers car àudio.
3·· Què és un element contaminant?
Un element contaminant és qualsevol material sòlid, pastós, líquid o gasós, generat artificialment, que representi un risc per a la salut humana, els recursos naturals o el medi
ambient.
4·· La nova normativa europea obliga els fabricants de vehicles a...
L’obligació dels fabricants de dissenyar els vehicles de forma que es faciliti el desmuntatge, la descontaminació i la reutilització de les peces.
5·· De quins dos tipus poden ser els compressors d’aire comprimit en un taller i quines són les característiques de cada un?
Els compressors poden ser:
– Compressor de pistó: el seu funcionament es basa en el moviment alternatiu d’un nou
pistó similar al motor de combustió de pistó, encara que el de pistó únicament comprimeix aire. Per tant, disposarà de lluerna d’admissió d’aire i de lluerna d’escapament.
Cal indicar que no es produeix cap combustió, sinó simplement una compressió continuada d’aire.
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– Compressor helicoï dal: normalment, es munta en tallers de carrosseria i el seu funcionament es basa en el moviment rotatori d’una turbina a altes revolucions dins d’una
cavitat; impulsant i comprimint l’aire cap a la xarxa pneumàtica.
6·· Quina funció tenen els decantadors en un circuit pneumàtic?
La seva missió consisteix en dipositar l’aigua que contingui el circuit pneumàtic en un
recipient amb la finalitat d’evitar que arribi aigua a la maquinària pneumàtica, fet que
en reduiria la durada.
7·· A què denominem eina comuna del taller?
Denominem eina comuna qualsevol eina de reparació del taller habitualment utilitzada
en totes les àrees per al desmuntatge i muntatge d’elements, no essent especialment
específica de cap de les àrees.
8·· Per a què s’utilitzen els vehicles de substitució?
Els vehicles de substitució permeten als clients disposar d’un vehicle mentre el seu és al
taller. Els vehicles de substitució no són gratuï ts i el combustible corre a càrrec del
client.
.: APLICACIÓ :.
1·· Identifica les eines següents:
1

8
2
4
7

3

1 Clau de tub
2 Alicates de punta plana

5
6

3 Clau anglesa
4 Martell
5 Clau de grifa
6 Tornavís
7 Alicates extensibles
8 Llima

