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ELS PARES FAN 
DE PROFE  

 

Títol Pare formador 

Construcció YOU-TUBE Xavier Figuerola 

Objectius Valors 

Aprenguem a construir amb vídeos del You-Tube  

Espai necessari Una aula  Nº participants 12 

Equip. necessari Ordinador amb accés a internet i projector 

Material --- 

Pressupost (€) 0 € 

 

Sessió 1 Moviments de terres, sanejament, fonaments i posta a terra. Control de qualitat 

Sessió 2 Estructura de formigó: murs de contenció, forjats i ponts. Control de qualitat 

Sessió 3 Estructura metàl.lica: material, construccions.  Control de qualitat 

Sessió 4 Paleteria (ceràmica, pladur, enrajolat, pintats, paviments, aïllaments) 

Sessió 5 Instal.lacions (lampisteria, electricitat, climatització) 

Sessió 6 Construcció prefabricada. Urbanització. Obres especials. Seguretat. 

 



Ref: 32 Fitxa resum taller CONSTRUCCIÓ YOU-TUBE Pàg. 2 de 3 
 

 

1. MOVIMENTS DE TERRES, SANEJAMENT, FONAMENTS I POSTA A TERRA. 
CONTROL DE QUALITAT 

1.1 Estudi geotècnic 
Assajos característics  
https://www.youtube.com/watch?v=c8-hjahBfc4 (1 min) 

1.2 Excavació general edifici 
Importància del replanteig topogràfic. Angles rectes per pitàgores. Nivell de manguera 
d’aigua.  
https://www.youtube.com/watch?v=1h9U7VrVbTY (5 min) (excavació general) 
https://www.youtube.com/watch?v=l9UZxZHuqOM (4 min assaig de próctor ) 

1.3 Sanejament 
Construcció de la xarxa 
https://www.youtube.com/watch?v=NWXRCmnyfLc (4 min) 
Soldadura de canonades per fusió 
https://www.youtube.com/watch?v=QW8XyaCJ2XA (3 min) 

1.4 Fonaments 
Aquí es visualitzen tots els tipus de fonaments 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZdaU1AtxC8 (8 min tipus de fonament en general)  
https://www.youtube.com/watch?v=sUeRT1ZRJ6E (4 min pilots) 
https://www.youtube.com/watch?v=6OAHO9zgeXM (4 min pilots) 
https://www.youtube.com/watch?v=x4GPQME5Upk (2 min mur pantalla) 
https://www.youtube.com/watch?v=XL0v0lyHUKI (5 min mur pantalla) 
https://www.youtube.com/watch?v=TNflFp2wXGU (2 min trencament proveta formigó) 

• Assentaments 
• Terres expansives 

1.5 Màquines titàniques 
https://www.youtube.com/watch?v=f7asR-MOTK8 (últims minuts) 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ-quvNXob0 (minut 22 a 26 excavadora de mines) 

2. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ: MURS DE CONTENCIÓ, FORJATS I PONTS. 
CONTROL DE QUALITAT 

• El perquè del formigó armat 
• Recobriments 

https://www.youtube.com/watch?v=WO0FjW30pMo (5 min mur mamposteria) 
https://www.youtube.com/watch?v=8DesVSJeDJE (4 min encofrat trepant) 
https://www.youtube.com/watch?v=tKAxtTpuVs8 (3 min encofrat forjat) 
https://www.youtube.com/watch?v=BD1cW5KJkvo (5 min formigonat forjat) 
https://www.youtube.com/watch?v=vc4_5M1rhFg (8 min edifici formigó model 3D) 
https://www.youtube.com/watch?v=8VNJD9nUreA (4 min edifici total formigó 
https://www.youtube.com/watch?v=rwvmru5JmXk  (3 min  resum fotogràfic construcció 
edifici) 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wj7W-JLMlA (3 min explicació dels ponts penjats) 



Ref: 32 Fitxa resum taller CONSTRUCCIÓ YOU-TUBE Pàg. 3 de 3 
 

3. ESTRUCTURA METÀL.LICA: MATERIAL, CONSTRUCCIONS.  CONTROL DE 
QUALITAT 
https://www.youtube.com/watch?v=9PPrnVOdTro (3 min construcció petit edifici metàl.lic) 
https://www.youtube.com/watch?v=V-7VQ7vV4Rg (7 minuts TOT molt complet) 

• Arriostrament i esbeltesa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7dQYbCaxZPA (2 min dificultat transport) 
https://www.youtube.com/watch?v=w1noFlmRkQ4 (2 min seguretat en muntatges) 
https://www.youtube.com/watch?v=5jstBr7aDdo&list=PLOuapIBKDxpJxUBzuM9YRIT3G6
hDhXtq7&index=5 (2 min pintura intumescent) 

4. PALETERIA (CERÀMICA, PLADUR, ENRAJOLAT, PINTATS, PAVIMENTS, 
AÏLLAMENTS)  

• Aïllament 

• Construcció de façanes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8jIiV7-Llg (13 min paret ceràmica gero) 
https://www.youtube.com/watch?v=ML1RHP29aXA  (10 min volta catalana) 
https://www.youtube.com/watch?v=7fZxSrC03aY (27 min enrajolat fragments) 

• Vídeos d’en Ramon Guarda Parera (d’Alella) 
https://www.youtube.com/watch?v=A_3njI4bMmE&list=PLaVim0pCUKhUreGI1MBxW2Wu
7TDnhoYh9&index=3 (27 min pladur fragments) 

5. INSTAL.LACIONS (LAMPISTERIA, ELECTRICITAT, CLIMATITZACIÓ) 
https://www.youtube.com/watch?v=QcEv-lMZDuI (13 min electricitat fragments) 
https://www.youtube.com/watch?v=Wjy_FLaB3Ac (2 min torre refrigeració) 

• Cicle de Carnot 
https://www.youtube.com/watch?v=ESfSG2OlQYQ (2 min màquina de vapor) 

• Aire comprimit 
• Efecte hivernacle 
• Energia solar tèrmica i fotovoltaica 
• Ruixadors 
• Detecció d’incendis 

6. CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA. URBANITZACIÓ. OBRES ESPECIALS. 
SEGURETAT. 
https://www.youtube.com/watch?v=p47V6-x0YAE (8 min pont sobre el mar) 
http://www.techinsider.io/segmental-bridge-machine-china-2015-
10#utm_sguid=146792,b16d1cef-f982-c9d1-2272-30826d568c4c (1 min pont xinès) 
https://www.youtube.com/watch?v=NnZDuk_HX-Q (2 minuts enderroc sobre treballador!) 
https://www.youtube.com/watch?v=5wqvks-osJo (3 min habitatge prefabricat formigó) 
https://www.youtube.com/watch?v=gtQfPgb9ThE (4 min nau de formigó) 

• Cases estranyes 
https://www.youtube.com/watch?v=ezJ6SorlpJo (3 min incendi habitació) 


