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PRESENTACIÓ

El treball a l’aula de Tecnologia
L’aula de Tecnologia requereix per al seu aprofitament el respecte
d’una sèrie de normes de comportament.
Abans de començar a treballar a l’aula de Tecnologia hauríeu de tenir
en compte una sèrie de criteris que, per simplificar, podem agrupar
en quatre objectius bàsics:
mantenir els objectes i els materials al lloc corresponent
respectar la propietat comuna
acomplir les normes de seguretat
fer servir cada element per al seu ús específic
D’altra banda, a l’aula de Tecnologia heu de respectar les normes
generals de comportament del centre pel que fa referència a
assistència, puntualitat i respecte per les persones i les coses. En
resum, s’ha de tenir una actitud de treball i respecte igual que a les
altres dependències i espais comuns del centre.
Sempre heu de tenir present que una actitud negativa per part de
l’alumnat dificulta el treball dels vostres professors i professores i la
conseqüència pot ser que no s’utilitzi l’aula de Tecnologia amb
l’aprofitament i la intensitat que a vosaltres mateixos us agradaria.
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NORMES DE COMPORTAMENT

Les normes de comportament a l’aula de Tecnologia
1. No s’entrarà a l’aula de Tecnologia sense la presència del professor
o la professora corresponent ni sense la seva autorització prèvia.
2. En cap cas es tocarà, ni molt menys s’agafarà, qualsevol eina,
màquina o material de l’aula de Tecnologia sense el permís exprés del
professor o de la professora dela classe. Tampoc s’accionarà cap
interruptor sense permís.
3. La feina es farà de manera individual o en grup, segons s’acordi en
funció del tipus d’activitat. Quan sigui individual, cada alumne o
alumna portarà a terme la seva tasca i consultarà al professor o a la
professora els dubtes que tingui. Quan el treball sigui en grup, tots
els membres que el componguin seran responsables de l’actuació i la
feina feta per cadascun d’ells.
4. Cada alumne o alumna mantindrà el lloc de treball assignat.
Utilitzarà i es farà responsable de les eines i del material que li siguin
assignats individualment o com a membre d’un grup i se’n farà
responsable de la conservació i la neteja. Si s’evidencia qualsevol
desperfecte i aquest és degut al mal ús, la persona responsable haurà
de substituir l’objecte malmès o reparar-lo i fer-se càrrec les
despeses. En cas de detectar-se qualsevol desperfecte ha de
comunicar-se immediatament al professor o a la professora.
5. Les eines dels taulers generals d’ús comú s’han de tornar al seu
lloc una vegada fetes servir; cal planificar el treball per tal que la
utilització de les eines ocupi el menys temps possible i restin a
disposició dels altres alumnes.
6. Cada alumne o alumna o grup d’alumnes és responsable de la
neteja de l’espai i de l’equip de treball assignats. També haurà de
tenir en compte la necessitat de rentar-se les mans després d’haver
treballat amb eines, màquines o qualsevol material que les pugui
embrutar.
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7. La neteja de l’aula de Tecnologia és responsabilitat de tots. No
s’abandonarà l’aula sense escombrar-la i netejar i desar les eines, les
màquines, els materials i la resta de l’equipament. Es podran establir
torns rotatius per a la neteja general de l’aula, especialment del
terra.
8. En el cas d’utilització de les màquines-eines i atès el perill que pot
representar, és totalment desaconsellable la presència de més de
dues persones al seu voltant. És imprescindible el compliment estricte
de les normes de seguretat i higiene assenyalades per a la utilització
de cada màquina. Per exemple, l’ús d’ulleres de protecció o de guants
de cuir en els casos que així ho requereixin.
9. Tot alumne o alumna que utilitzi, fora del seu lloc de treball
assignat, qualsevol espai, eina, màquina-eina, equipament, material
o documentació de l’aula està obligat a deixar-los nets i desar-los al
lloc que els correspon, en el cas que s’hagin desplaçat. Qualsevol
anomalia o desperfecte ha de ser comunicat al professor o a la
professora immediatament.
10. Sempre s’ha d’obrar de manera que s’origini un residu mínim en
treballar materials, incloent-hi el paper. Els residus i retalls que
inevitablement es produeixin han de ser desats en els llocs de
recollida establerts. La recollida serà sempre selectiva per permetre el
reciclatge dels materials aprofitables.
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QÜESTIONARI

Qüestionari sobre les normes de comportament i el treball a
l’aula deTecnologia
1. Com creieu que s’hauria d’organitzar la neteja de l’aula després de
cada sessió de treball?
2. Quina altra dependència o espai de l’institut hauria de tenir unes
normes semblants a les que té l’aula de Tecnologia?
3. Citeu algun perills deguts a actituds incorrectes que s’hagin
d’evitar a l’aula de Tecnologia.
4. Quin material de neteja teniu a l’aula de Tecnologia?
5. On et pots rentar les mans abans de canviar d’activitat després
d’haver treballat manualment a l’aula de Tecnologia?
6. Teniu solucionat els sistema de recollida de residus a l’aula de
Tecnologia? Si la resposta és negativa explica com creus que es
podria organitzar? Si la resposta és positiva pensa com es podria
millorar.
7. Descriu les possibles situacions de risc que se t’acudeixin,
relacionades amb les eines de la llista següent: tornavís, martell,
xerrac, barrina, serra d’arc i llimes. (Per exemple: si empenys massa
amb el tornavís, aquest pot relliscar i, en cas de tenir l’altra mà al
costat, te la pots ferir).
8. Imagina’t que vas a agafar el xerrac i et trobes que el seu mànec
està esquerdat i balla una mica, però en aquest moment no n’hi ha
cap més que estigui lliure. Què faries en aquesta situació?
9. Ja ha tocat el timbre que avisa l’hora de començar, però el
professor no ha arribat. Tota la classe està davant de la porta de
l’aula de Tecnologia. De sobte, un alumne adverteix que la porta és
oberta, alguns companys entren a l’aula. Quina creus que hauria de
ser la teva actitud?

