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Contingut 

 Calendari 

 

Sessió 1:  Visita a l’Ateneu de Fabricació 
 

 Presentacions 

 L’Ateneu de Fabricació: 
o Fab Lab 
o Equipament 
o Màquinari 

 La fabricació digital 

 Introducció al programa de disseny CAD Rhino 1 
 

 

Sessió 2: Taller 

 La fàbrica Benet Campabadal 
o Història 
o L’entorn: el passatge Tubella 
o Dibuix del natural 

 Introducció al programa de disseny CAD Rhino 2 

 Exercici pràctic de disseny a partir d’una proposta 

 Fabricació del producte dissenyat 

 

Sessió 3: Visita a la fàbrica pilot de la Fundació CIM 
 
Sessió 4: Disseny i fabricació 

 Disseny en petit grup dels rètols per l’Institut 
o Definició dels rètols que s’han de fabricar 
o Acord sobre la tipografia  
o Acord sobre el material 

 Fabricació dels rètols 

 Finalització d’un disseny personalitzat  
 

Sessió 5: Parlar del producte i tancament (16 de juny) 

 Fitxa tècnica del producte: catàleg i etiqueta 

 Publicitat 

 Presentació i embolcall 

 Balanç 

 Descripció pedagògica 

 



Sessió 1: ATENEU DE FABRICACIÓ. 

LA FABRICACIÓ DIGITAL 

 

 

 

  



  

  

  

  

  



 Sessió 2: La fàbrica Benet Campabadal 

 

 
El projecte inicial (1924) 

 
La reforma de 1952 



 

 

NOTA: Per ampliar: “La indústria a les Corts” Quaderns d’estudi, núm. 4 Districte de les Corts,   



Fitxa de treball de la Fàbrica Benet Campabadal 

 Nom i Cognoms: 

 Data: 

 

 

1. Escriu el nom dels carrers on està situada la fàbrica Benet Campabadal 

 

 

 

2. Llegeix la fitxa del catàleg de Patrimoni de la ciutat i contesta: 

 

Any de construcció de la fàbrica: 

 

Tipus de producció: 

 

Tipus d’energia que utilitzava: 

 

3. Observa i dibuixa la façana de la Fàbrica Benet Campabadal. 

  



Dibuix del natural de la façana de la fàbrica 

 

 

  



  

  

  

 



Els dibuixos de la façana 

  

  

  

  

 
 

 



Introducció al Disseny amb programari CAD 

  

  

  

 



FABRICACIÓ DEL MODEL PERSONALITZAT 

  

  

  

  



 

Sessió 3:  

La fàbrica pilot de la fundació cim 
Visita a la Fundació CIM 

La Fundació CIM és una entitat adscrita a la UPC que té com a missió institucional transferir 

coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia i facilitar eines a les empreses i als professionals 

perquè puguin crear i millorar els seus productes i processos de fabricació, acostant la realitat 

empresarial a la universitat, per facilitar que el teixit industrial del seu entorn pugui assolir la 

màxima competitivitat tecnològica. 

La Fundació CIM és una entitat adscrita a la UPC que té com a missió institucional: 
1. transferir coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia i 
2. facilitar eines a les empreses i als professionals  

a. perquè puguin crear 
b.  i millorar  

i. els seus productes 
ii.  i processos de fabricació,  

3. acostant la realitat empresarial a la universitat,  
4. per facilitar que el teixit industrial del seu entorn pugui assolir la màxima competitivitat 

tecnològica. 

 

LA INSTITUCIÓ 
CONEIXEMENTS D’ENGINYERIA  
I DE TECNOLOGIA 
 
RELACIÓ EMPRESA-UNIVERSITAT 
 
FORMACIÓ PERMANENT DELS 
PROFESSIONALS 

 

FÀBRICA PILOT 
PRODUCTES  
I PROCESSOS DE FABRICACIÓ 

http://www.fundaciocim.org/content/formacio
http://www.fundaciocim.org/content/formacio
http://www.fundaciocim.org/content/formacio


Veurem una “fàbrica pilot” 
 
Fabriquen objectes amb diferents tecnologies i/o amb la combinació d’aquestes tecnologies. 
 

 

Fixa’t en l’organització de l’espai. 
(Pots utilitzar aquesta foto i assenyalar 
cada zona: màquines de fabricació 

additiva, màquines de tall, màquines de 
mecanitzat, motlles, “granja” d’impressió 

3D) 
 
Fes un llistat dels diferents tipus de 
màquines  i tecnologies (moltes tenen 
un rètol explicatiu)* 
 
Adona’t  de les diferents tasques dels 
professionals que hi estan treballant. 
 
Si s’escau, fes un llistat de les diferents 
professions presents a la planta pilot. 
 
Observa la manera de treballar. 
 
Escolta les explicacions per prendre 
nota dels productes que s’estan 
fabricant i la seva finalitat.* 
 
Fixa’t en els materials que s’utilitzen.. 
Pots fer un llistat.* 
 
Fixat en els rètols informatius i en els 
fulls penjats que informen del procés 
de fabricació. 

*Pots utilitzar la graella preparada 



SESSIÓ 4:  

DISSENY I FABRICACIÓ DELS RÈTOLS PER A L’INSTITUT 

  

  

  

 

  



SESSIÓ 5:  

Parlar del producte i tancament 

 Fitxa tècnica del producte, catàleg i etiqueta 

 Publicitat 

 

Fitxa de treball: la descripció del producte, el catàleg, l’etiqueta i la publicitat 

 Nom i Cognoms: Grup 4t C 
 Data: 16 de juny de 2014 
 

1. Enganxa o inserta la foto dels vostre producte: 

 

 

2. Descriu l’objecte que heu fabricat: 

Rètol de metraquilat opac de color blanc o de color taronja de 10*30cm. 

 

3. Observa les fotos i llegeix els diferents texts relatius al mateix model de prestatgeries, però editats per dos 

comerços diferents. 

  



 

 
 



4. Omple la següent fitxa de la prestatgeria: 

PRODUCTE: Prestatgeria TRIA 

FOTO: 

 

CROQUIS: 

 

MODEL: TRIA 

DISSENYADOR: Massana-Tremoleda 

FABRICANT: 
M114 

CARACTERÍTIQUES:  

Material: Metall, fusta 

Acabats: 
Cromats, pintats blanc, gris, alumini. 
Fusta wenge, roure, faig 

Mides: 
60*23 
90*23 

Preu: Depenent de l’acabat i mida des de 29,99 € 

Avantatges: Lleugera, fàcil de muntar, polivalent. 

Valor: Resistència, funcionalitat. 

 



5. Omple la següent fitxa del producte que heu fabricat: 

PRODUCTE: Rètol Fablab 

FOTO: 

 

CROQUIS: 

10*30 CENTÍMETRES  

 

MODEL: 
Model Aula. 
Model Departament. 

DISSENYADOR: Alumnat  de 4 C. 

FABRICANT: Ateneu de fabricació  

CARACTERÍTIQUES:  

Material: Metraquilat opac , blanc i taronja  

Acabats: Tall amb làser,  perforat. 

Mides: 10*30 cm 

Preu: No s’ha calculat. 

Avantatges: Resistents , nous colors , nou estil. 

Valor: 
Fabricat pels mateixos alumnes del institut que el faran servir  i pensat pels altres 
companys perquè vegin que l’institut pot millorar i  tenir novetats . 



6. La pàgina web del fabricat/comerciant: 

 
mobiliari CONTRACTSISTEMES de mobiliari 

taules oficina PEYprestatgeria biblioteca BBL 

TRIA prestatgeria 
es en ca fr  

 

TRIA prestatgeria

 

  
TRIA és una prestatgeria en versió de peu o de paret, adaptable a tot tipus d’ambients “home ”: sala d’estar, cuina, 
vestidor, home office, llibreria, etc. Pel seu disseny atemporal i articulat, les composicions que pot adoptar donen 
solució a diferents necessitats logístiques i decoratives. Durant aquests trenta-cinc anys, TRIA ha ampliat les seves 
prestacions i, recentment, incorpora una variada col·lecció de complements: armaris, calaixos, penja-robes, etc. 

 Nadine Meisel, col·laboradora en la conceptualització del projecte d'edició  

http://mobles114.com/ca/mobiliari/
http://mobles114.com/ca/mobiliari/
http://mobles114.com/ca/sistemes-mobiliaris/taules-oficina-pey/
http://mobles114.com/ca/sistemes-mobiliaris/taules-oficina-pey/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/
http://mobles114.com/estanterias/
http://mobles114.com/en/shelves/
http://mobles114.com/fr/etageres/
http://mobles114.com/ca/
http://instagram.com/mobles114editions
http://vimeo.com/mobles114editions/videos
http://issuu.com/m114
http://pinterest.com/mobles114/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/
https://twitter.com/mobles114
https://www.facebook.com/pages/Mobles114/317119705015081?ref=hl


      TRIA 36  

 

      TRIA 24  

 

    TRIA pack 

 

See more at: http://mobles114.com/ca/prestatgeria/#sthash.guv1g5DH.dpuf 

  

http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-36/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-24/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-pack/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/#sthash.guv1g5DH.dpuf
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-36/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-36/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-36/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-24/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-24/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-24/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-pack/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-pack/
http://mobles114.com/ca/prestatgeria/prestatgeria-tria-pack/


7. Mira l’anunci (1961) de les cintes  “Betina” fabricades a la Fàbrica Benet Campabadal: 

 

8. Fes l’esbós  d’un anunci per promocionar el teu producte 

Aquest exercici no s’ha realitzat. 



 

Balanç “Fabricar uns rètols” 

Institut Consell de Cent – Programa Tekné – 4t d’ESO C – Juny 2014 

 
 

 

 

Els errors, desajustos, incongruències... tot 
allò (de la idea inicial, del dibuix i disseny, de la 
digitalització o de la fabricació i acabats) que no ha 
sortit com esperaves, que ha sortit malament o que 
no es podia realitzar i que cal millorar. 
 
 
 

 Calcular millor les coses en la mesura 

Els encerts, bones pensades... tot allò (de 
la idea inicial, del dibuix i disseny, de la digitalització 
o de la fabricació i acabats) que ha facilitat la 
fabricació i el bon acabat del meu rètol i que m’ha 
fet sentir molt satisfet/a i que val la pena compartir i 
recordar. 
 
 

 Aprendre coses noves 

 A treballar en equip 

 
 
 
 



 

Valoracions 
 

Indicadors 
     

M’agraden els rètols. 7 2 0 0 0 

M’ha agradat participar en  aquest projecte. 1 6 2 0 0 

Ha estat interessant visitar l’Ateneu de Fabricació. 6 1 2 0 0 

He après coses noves. 7 1 1 0 0 

M’he adonat que puc aplicar aprenentatges que no sabia com 
utilitzar. 

3 5 0 1 0 

Al llarg del procès de creació i fabricació he hagut de relacionar 
coneixements de les diferents àrees (matemàtiques, llengües, 
ciències natural i socials…” 

5 0 3 1 0 

He hagut de col.laborar amb els companys per pensar i triar 
solucions i resoldre problemes per fer realitat els rètols. 

5 0 0 1 3 

L’observació i la reflexió sobre els rètols dels companys m’han 
ajudat a veure altres alternatives de resolució de problemes. 

6 3 0 0 0 

M’agradaria fer altres coses mitjançant la fabricació digital. 9 0 0 0 0 

TOTAL 49 18 8 3 3 

RELATIU 5,44 2 0,89 0,33 0,33 

 

  



Resum del projecte “Fabricar uns rètols” 

FOTO ACTIVITATS DATA Lloc QUÈ HEM APRÈS 

 

Presentació  
“La fabricació 
digital” 

31 03 
Ateneu de 
Fabricació 

El procés de la 
fabricació digital i 
programes 3D. 

 

Visita a l’Ateneu  31 03 
Ateneu de 
Fabricació 

Vam veure les 
màquines. 

 

Introducció al 
Rhino 

07 04 
Ateneu de 
Fabricació 

A utilitzar les eines 
bàsiques del programa. 

 

Dibuixar 
Dissenyar  
 

07 04 
Ateneu de 
Fabricació 

Dibuixar amb un 
programa . 

 

Fabricar 07 04 
Ateneu de 
Fabricació 

Com funcionaven les 
màquines. 
El làser talla molt ràpid. 

 

La fàbrica Benet. 
Dibuix del natural 

07 04 
Ateneu de 
Fabricació 

Un dibuix artístic, 
sentit artístic , a mirar . 



FOTO ACTIVITATS DATA Lloc QUÈ HEM APRÈS 

 

Visita Fundació 
CIM 

05 05 
Fundació 
CIM 

Noves màquines, com 
fabricaven les coses, 
com es fan els motlles 
de silicona i com fan les 
peces amb les 
màquines .  

 

Definir el producte 
Concretar  

19 05 
Ateneu de 
Fabricació 

A organitzar la 
informació. 

 

Dissenyar 19 05 
Ateneu de 
Fabricació 

Paciència i constància. 

 

El tall amb làser 19 05 
Ateneu de 
Fabricació 

Mirar el làser és perillós 
per la vista. 

 

Fitxa tècnica 16 6 Institut 
A comentar amb els 
companys . 

 

Exposició 
Fer balanç 

16 6 Institut 
Repassar tot el que 
hem fet.  

 



Descripció pedagògica 
Relació de competències vinculades a l’activitat 

À
M

B
IT

 

DIMENSIONS 
R
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N

Q
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G

 
COMPETÈNCIES 

C
O

N
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X
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A
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A
C

TI
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D
S 

So
ci

al
 

Interpretació 
espacial 

37 42. Dominar el vocabulari bàsic relacionat amb la interpretació de l’espai.  x 
  

7 43. Tenir concepte de temps històric (passat, present i futur). x 
  

63 48. Llegir correctament els documents cartogràfics a escala. 
 

x 
 

Simbologia 

22 
49. Conèixer el significat de símbols bàsics: codis alimentaris, etiquetatge de 
roba, institucionals, de trànsit, de seguretat...  

x 
  

60 52. Conèixer algunes manifestacions d’art propi i d’altres cultures. 
   

66 53. Identificar símbols estètics: moda, estils... 
 

x 
 

Història i 
territori 

61 
56. Apreciar valors estètics de les obres d’art, de disseny i de comunicació 
visual. 

 
 

x 

11 
57. Respectar i defensar el patrimoni cultural propi, historicoartístic i 
mediambiental, com també el de les cultures més properes.  

  x 

39 61. Comprendre el moment en el qual es viu per a la prospectiva de futur.   x  

47 
62. Conèixer els fets rellevants, els processos socials, les grans etapes de la 
civilització dins la història mundial. 

x   

59 64. Interpretar fets històrics i relacionar-los.  x  

9 65. Respectar institucions diverses: museus, parcs, teatres.   x 

20 66. Valorar característiques de la convivència actual.    x 

Pensament 
crític 

51 67. Identificar la relació causa-efecte en un fet històric o present.  x 
  

57 68. Entendre els conceptes de canvi/evolució d’un fet històric o present.  x 
  

55 72. Relacionar una societat amb l’espai físic de la seva ubicació. 
 

x 
 

Diversitat 
cultural 

28 85. Tenir habilitat per observar.  x  

12 86. Manifestar respecte per les altres cultures.   x 

Participació 
27 88. Mostrar-se participatiu en les accions de la vida quotidiana. 

  
x 

15 92. Respectar les normes establertes per a la vida social, esports...   x 

Habilitats socials 

40 94. Tenir habilitat de recerca, anàlisi i processament d’informació  x 
 

18 95. Saber-se relacionar en una societat plural i canviant.   x  

 96. Conèixer-se a si mateix.   x 

10 97. Tenir capacitat de comunicació amb els altres i per diferents mitjans.   x  

23 
98. Saber formalitzar i interpretar formularis bàsics de la vida quotidiana: 
nòmines, instàncies, matrícules...  

 x  

1 101. Saber escoltar.  x  

3 102. Tenir sentit de la realitat, saber-se comportar segons el lloc i el moment. x   

6 104. Tenir actituds solidàries, ésser comprensiu, tolerant...    x 

Te
cn

o
ci

en
tí

fi
c Coneixement 

d’objectes 
quotidians 

27 109. Conèixer les normes de protecció i risc dels aparells domèstics.  x 
  

25 110. Interpretar la relació qualitat-preu. 
 

x 
 

30 111. Tenir habilitat per fer raonaments científics senzills. 
 

x 
 

42 112. Tenir nocions bàsiques de bricolatge, de mecànica.  x 
  

34 
114. Observar, analitzar i classificar objectes, fenòmens i processos relacionats 
amb l’entorn físic.  

x 
  

29 115. Tenir una predisposició positiva davant dels canvis tecnològics.  
  

x 

31 116. Valorar la senzillesa i utilitat dels objectes. 
  

x 

23 
117. Valorar el manteniment amb un bon ús de les màquines i eines 
específiques de cada treball.   

x 

Processos 
tecnocientífics 

40 118. Conèixer els conceptes bàsics de transmissió, connexió, força... x 
  

39 122. Avaluar el resultat d’un projecte tècnic senzill. 
 

x 
 

37 123. Dissenyar un projecte planificant-ne les tasques, seguint criteris 
 

x 
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d’economia i eficàcia.  

Medi ambient  

13 
125. Conèixer la importància de la recollida selectiva de brossa i el seu 
reciclatge. 

x 
  

38 127. Conèixer les propietats bàsiques característiques dels materials. x 
  

45 128. Conèixer els principis de la dinàmica i l’estàtica. x 
  

9 130. Saber conviure amb el medi. 
 

x 
 

2 133. Respectar i protegir el medi. 
  

x 

17 134. Valorar l’ordre d’un entorn. 
  

x 

Salut 

24 139. Tenir coneixements de primers auxilis. x 
  

41 
145. Dominar i estructurar el propi cos tot emprant formes de comunicació 
expressives corporals  

x 
 

11 147. Evitar situacions de risc. 
  

x 

Consum 
21 152. Saber comprar el que és necessari. 

  
x 

22 153. Saber valorar la relació qualitat/preu. x 
  

 L
in

gü
ís

ti
c 

Expressió oral  

6 154. Comprendre el vocabulari bàsic dels discursos orals simples   x   

2 
156. Saber expressar amb ordre, directament, amb claredat i fluïdesa les idees 
pròpies.  

  x   

3 
157. Respectar les formes d’expressió d’altres persones i valorar la pluralitat 
lingüística. 

    x 

Expressió 
escrita 

9 
158. Tenir coneixement de les tècniques bàsiques de redacció (conèixer les 
normes ortogràfiques, narratives de discurs...).  

x     

21 159. Tenir habilitat per descriure situacions.    x   

8 160. Saber extreure conclusions.   x   

4 161. Expressar-se per escrit amb correcció i coherència.    x   

12 162. Valorar la presentació i l’ordre en la comunicació escrita.      x 

Comprensió 
oral  

23 163. Conèixer la construcció i la sintaxi de frases orals.  x     

13 164. Comprendre discursos escrits.        

1 166. Tenir capacitat per atendre/escoltar.   x   

5 167. Tenir capacitat de concentració.    x   

14 168. Tenir capacitat de síntesi       

17 169. Saber objectivar el missatge.   x   

Comprensió 
escrita 

10 165. Conèixer la utilitat de la lectura pel que fa a la recerca d'informació.  x     

28 170. Comentar textos atenent a aspectes formals i de continguts   x   

31 171. Identificar les parts d’un text.   x   

22 172. Tenir habilitat de relectura.   x   

11 173. Utilitzar eines del llenguatge (ex.: diccionari, enciclopèdies...).    x   

Llenguatge 
plàstic i 
iconogràfic  

24 
177. Descobrir la necessitat de trobar tècniques diferents per millorar la 
capacitat de comunicació. 

  x   

26 
181. Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic en l’expressió de 
vivències, sentiments i idees, i com a potenciador de qualitats positives de la 
pròpia personalitat.  

    x 

15 
180. Valorar l’aprenentatge i ús de la llengua estrangera com un mitjà de 
desenvolupament personal. 

    x 

Valor estètic del 
llenguatge 

35 182. Conèixer el disseny de les pàgines web per a la consulta. x     

20 183. Tenir habilitat per utilitzar el llenguatge per transmetre sentiments.    x   



À
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29 
184. Fer ús del llenguatge no verbal com a mitjà per fixar i desenvolupar el propi 
pensament. 

  x   

34 
185. Codificar i descodificar missatges visuals de caràcter tècnic i aplicar-los en 
els processos de lectura i expressió. 

  x   

36 
186. Reconèixer les tècniques de producció d’imatges bi i tridimensionals en el 
temps. 

x     

27 
188. Saber transformar els tipus d’informació: recuperar dades, emmagatzemar 
dades, imatges compactes, comprendre les dades. 

  x   

La
b

o
ra

l 

Selecció del lloc 
treball 

44 
192. Conèixer la realitat laboral i adaptar-se a la situació de polivalència que ha 
de tenir un treballador.  

x   

38 193. Saber analitzar quines són les condicions de treball. x   

31 196. Conèixer la manera de presentar una feina resolta.  x 
  

13 199. Conèixer les pròpies habilitats.  
 

x 

20 200. Avaluar les pròpies possibilitats.   x 

Compromís 

53 207. Analitzar les tasques pròpies d’uns determinats treballs. x   

30 208. Implicar-se en la feina.   x 

43 209. Preveure el temps de dedicació a una feina.  x  

14 211. Gaudir la satisfacció de la feina ben feta.   x 

12 212. Superar-se en la feina.   x 

28 213. Ser creatiu en el lloc de treball.    x 

9 214. Ser solidari amb l’equip de treball.   x 

24 215. Tenir esperit crític (constructiu) en el lloc de treball.   x 

Avaluació 

37 216. Conèixer l’avaluació i l’autoavaluació. x 
  

2 217. Saber avaluar el treball en equip. 
 

x 
 

7 218. Acabar les tasques que es comencin. 
 

x 
 

23 219. Saber fer la pròpia autocrítica. 
  

x 

26 220. Tenir capacitat d’adaptació a les innovacions. 
  

x 

17 221. Tenir capacitat d'esforç en un moment determinat. 
  

x 

40 222. Manifestar autonomia personal en la planificació i actuació d’accions. 
  

x 

Promoció 

32 202. Consolidar les pròpies capacitats. 
 

x 
 

3 223. Desitjar aprendre més i millorar. 
  

x 

2 224. Tenir autoestima. 
  

x 

Qualitat 

48 226. Conèixer què vol dir qualitat i els seus processos. x 
  

16 227. Reconèixer la feina ben feta. 
 

x 
 

41 
228. Garantir la realització d’una tasca amb el temps i l’esforç d’actuació 
previst. 

x 
  

11 230. Tenir hàbit de treball. 
 

x 
 

Drets i deures 36 232. Seguir les normes d’actuació i seguretat. 
 

x 
 

Treball en equip 

35 235. Conèixer els beneficis i desavantatges de treballar en equip.  
 

x 
 

19 236. Saber-se distribuir la feina. 
 

x 
 

8 237. Saber col·laborar. 
  

x 

4 238. Saber assumir responsabilitats. 
  

x 

15 239. Valorar el treball propi i el dels altres. 
  

x 

25 240. Tenir generositat per aportar coneixements importants per al grup. 
  

x 

1 241. Ésser honest. 
  

x 

49 242. Saber encaixar en la cultura d’empresa. 
 

x 
 

Iniciativa 
29 243. Saber resoldre els problemes autònomament.  

 
x 

 
5 245. Ésser constant. 

  
x 

 


