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Curs 2010-2011Llista material Tecnologia
Pistoles termofusibles de cola o silicona

Llapis soldadors

Polímetres digitals

Fonts d’alimentació

Plegadora didàctica de plàstics

Operadors mecànics (politges, rodes dentades, engranatges)

Arcs de serra de marqueteria

Serres d’ingletar i suport

Trepant manual

Motors de CC fins 4,5 V

Jocs de mecano

Jocs de LEGO

Jocs de peces de fusta (com els de construcció de nens petits)

Jocs magnètics

Banc de treball

Cable elèctric (metres) 

Cable per a circuits electrònics

Plaques Protoboard o tauer de proves d’electrònica

Plaques per fer circuits impresos

Resistències, LED, condensadors, transistors

mailto:ampasesbegues@gmail.com


Llista material Hort
Plantes mediterrànies

Testos de plàstic petits

Mànegues i peces de connexió.

Sistemes de reg per goteig ( pot ser de 2a ma)

Safates multipot

Sacs de terra vegetal per llavorers

Compostadora

Hivernacle de plàstic ( pot ser de 2a mà

Llista material Informàtic
16 PC’s alumne (RAM 2 GB mínim), pantalles, teclats i ratolins.

Pantalles enrotllables

Pissarres blanques (Velleda) de peu o de paret

Canons de projeccióLlista material general
Contenidors de reciclatge per a interior

Contenidors de reciclatge grans per a exteriorLlista material laboratori
Armaris metàl·lics, armaris de vitrina, armaris de seguretat per inflamables i per àcids, bancs de treball, 
taules de laboratori

Estufa de cultiu

Nevera amb congelador



Bany d’aigua, de glicerina, de sorra

Escalfadors elèctrics

Termòmetres de laboratori

Baròmetres, pluviòmetres, higròmetres

Agitadors magnètics

Mesurador de ph. Ph-metre

Cromatògraf?

Columnes de cromatografia, resines, capa fina

Colorímetre (espectrofotòmetre)

Assecador de substàncies

Mufla (estufa per més de 100ºC)

Centrifugadora (tubs)

Fogones individuals per adaptar bec Bunsen, becs de Bunsen

Tot tipus de material de vidre, volumètric, per destil·lacions, volumetries, filtracions…: vasos de precipitats, 
matràs d’Erlenmeyer, d’ebullició, tubs de vidre per muntatges, tubs d’assaig (gradetes), refrigerants, 
pipetes, buretes, embut, vidres de relloge, càpsules de petri, cristal·litzadors, varetes de vidre, 
comptagotes, matràs de Kitassato, embut Buchner, embut de decantació

Recipients de porcellana, càpsules, espàtules, paper per filtrar

Suports, nous, pinces, cèrcols,  per subjectar material i fer muntatges

Reactius químics en bon estat: sals, elements químics, hidròxids, òxids, àcids, productes orgànics, 
dissolvents.

Guants tèrmics

Tot tipus de material per fer muntatges de petits circuits elèctrics: generadors, resistències, resistències 
variables, bombetes, petits motors, condensadors, fils de coure per les connexions, plaques per muntatge, 
multímetres, bobines, imants, electroimants, brúixoles... (potser que aquest material ja estigui a la llista 
de tecnologia)

Material per electrostàtica: generador de Van der Graaf, barres de plàstic i de vidre, boles de porexpan.

Cubeta d’ones

Diapasons

Equips per dilatació de líquids i de sòlids

Tubs de descàrrega de raigs catòdics, generador d’alt voltatge



Equips d’òptica: prismes, lents,...

Microscopis, lupes, micròtom per tallar teixits

Tot  material relacionat amb la dissecció i amb la tinció de teixits : tisores, pinces, agulles, cubetes, portes i 
cubres

Colorants : blau de metilè, hematoxilina, eosina...

Medis de cultiu

Plaques de petri de vidre o de plàstic

Fòssils, minerals, roques

Models histològics i d'òrgans (ulls, cors, pulmons...) d’animals i de plantes i altres organismes, mostraris 
d’insectes, (papallones...), plantes...

Kit d’aquari per aigua dolça (bomba i filtres)


