Projecte Instal·lacions de l’Habitatge
4t ESO FUTURA

Objectius







Identificar les instal·lacions bàsiques de serveis en l’habitatge.
Promoure estratègies d’estalvi energètic i d’aigua.
Identificar situacions de risc i deteriorament en les instal·lacions.
Identificar les despeses associades als subministraments i serveis.
Muntatge de la maqueta d’un habitatge i les seves instal·lacions.

Avaluació
Distribució de l’habitatge  10 %
Instal·lació Aigua  10 %
Instal·lació Gas  10 %
Instal·lació elèctrica  50%
Actitud (Individual)  20 %

1. Part teòrica:
1.1 Les instal·lacions de l’habitatge

2. Part Pràctica
2.1 Material










1 taulell de fusta de 30 x 40 cm
10 Bombetes i bases per bombetes
1 pila 4.5 V
Retoladors i colors: per les instal·lacions utilitzarem els colors Groc (Gas), Blau (Aigua),
telecomunicacions TV, Telèfon/Internet (Lila)
Cables
Clips
Pinces Cocodril
Mobiliari i parets impreses
Xinxetes

2.2 Distribució de l’habitatge:
La maqueta que dissenyarem i muntarem, és totalment lliure, és a dir no hi haurà cap directriu
de muntatge o de distribució de l’habitatge però si que trobareu en les pàgines adjuntes, el
mobiliari imprès i les parets. Amb aquest mobiliari i parets, haureu de distribuir l’habitatge de
manera que hi hagi:






1 Dormitori
1 Cuina
1 WC
1 Sala d’estar/ Menjador
I si us cal passadissos per moure’s entre les estàncies.

Exemple de distribució:

Retalleu i enganxeu en el taulell el mobiliari parets. Podeu Dibuixar abans un terra tipus
parquet aprofitant el color del taulell.

2.2 Instal·lació d’aigua
La instal·lació d’aigua, no la podem fer real a la maqueta degut a que necessitaríem molts
elements dels quals no disposem al taller, per tant, la dibuixarem amb color blau simulant el pas
de l’aigua per les canonades.

Un cop llegit els elements que conformen la instal·lació de l’aigua, marca en color blau el circuit
de l’aigua des de que entra a l’habitatge fins que s’evacua. Segueix la simbologia corresponent
que teniu en la pàgina següent:

Simbologia per les aixetes i claus de pas:

2.3 Instal·lació de gas
La instal·lació de gas, no la podem fer real a la maqueta degut a que necessitaríem molts
elements dels quals no disposem al taller, per tant, la dibuixarem amb color groc simulant el pas
del gas per les canonades.

Un cop llegit els elements que conformen la instal·lació del gas, marca en color groc el circuit de
gas des de que entra a l’habitatge fins que l’utilitzem. Segueix la simbologia corresponent que
teniu en la pàgina següent:

2.4 Instal·lació Elèctrica
La instal·lació elèctrica si que la podrem fer a la maqueta degut a que disposem de bombetes i
els altres elements necessaris.
Penseu que hi ha d’haver llum en totes les estàncies que hagueu creat. Primer de tot, haurem
de distribuir les bombetes pel taulell i haurem de cablejar des de la pila fins a les nostres caixes
connexions. Des d’allà alimentarem les bombetes.
Utilitzarem regletes a mode de caixa de connexions. Haurem de cablejar des de la pila fins a
totes elles.

Després haurem de fer uns interruptors amb les xinxetes i clips:

Des de la pila sortiran dos cables, el positiu i el negatiu, que hauran de ser de diferent color per
poder-los diferenciar. Vermell pel positiu i negre pel negatiu.
Tots els cables que vagin als interruptors (clips) aniran agafats amb les xinxetes.
Les bases de les bombetes també aniran subjectes a la base de la maqueta amb xinxetes.

Mobles

Parets

