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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Tecnologia industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova consisteix a resoldre les tasques que us plantegen els quatre exercicis de la prova. 

 Cal anotar les respostes en fulls a part, que haureu de lliurar al tribunal. També se us en proporcionaran 

d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

Material 

 Regle graduat. 

 Calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 

 

 

 

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Problema 1 [2,5 punts] 

Dins d’un pla de millora energètica i ambiental, un institut d’ensenyament secundari vol 
produir el 35% de l’energia elèctrica anual consumida per mitjà d’una instal·lació solar 
fotovoltaica pròpia connectada a la xarxa. 

La potència total instal·lada al centre educatiu és de 40 kW. Així mateix, s’estima que la 
potència mitjana consumida és del 80% durant 8 hores/dia i 270 dies/curs escolar.  

Es volen utilitzar mòduls fotovoltaics de 220 W de potència, de dimensions                      
1.675 x 1.001 x 31 mm. Considera un funcionament òptim mitjà de la instal·lació de              
6 hores/dia i 365 dies/any, amb un rendiment del 84%. 

Determina: 

a) L’energia total consumida Ec durant un curs escolar, expressada en kWh i en MJ. [0,5 
punts] 

b) La potència útil Pu  que ha de subministrar la instal·lació solar fotovoltaica. [0,5 punts] 

c) El nombre de mòduls fotovoltaics Nmf necessaris. [0,75 punts] 

d) Els beneficis ambientals de la instal·lació solar, expressats en la quantitat de kilograms de 
gasos d’efecte hivernacle (CO2) que s’evitaria emetre a l’atmosfera cada any si 
considerem que la generació d’electricitat a partir de combustibles fòssils suposa emetre 
750 kg/MWh de CO2. [0,75 punts] 

 

Problema 2 [2,5 punts] 

Un municipi important de Catalunya té quatre vies d’accés al centre de la població. Les 
capacitats màximes de les carreteres per absorbir la intensitat de trànsit per hora són les 
següents:  

- Via A: 400 vehicles/hora. 

- Via B: 300 vehicles/hora. 

- Via C: 200 vehicles/hora. 

- Via D: 50 vehicles/hora. 

Es vol dissenyar una aplicació per a telèfons mòbils que enviï un avís S quan la suma de les 
intensitats de trànsit de totes quatre vies sigui superior a 510 vehicles/hora. 

Les variables d’estat del sistema les proporcionen quatre sensors: a, b, c i d (1 = intensitat 
de trànsit igual o superior a la màxima permesa; 0 = intensitat de trànsit inferior a la màxima 
permesa). 

a) Confecciona la taula de veritat del sistema. [0,75 punts] 

b) Obtingues la funció lògica simplificada de sortida S. [0,75 punts] 

c) Implementa la funció lògica simplificada de sortida amb portes NAND. [0,5 punts] 

d) Representa l’esquema equivalent utilitzant únicament portes lògiques NAND amb 
simbologia normalitzada IEC/DIN. [0,5 punts] 
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 Característiques tècniques: 

- Ø cilindre = 100 mm 

- Ø tija = 45 mm 

- Pressió del circuit  p = Pa61010  

- Cabal d’oli  q = 20 L/min 

- Pèrdues en el cilindre per fricció = 8% 

- No tinguis en compte el pes de l’estructura 

Característiques tècniques del grup: 

- Potència elèctrica subministrada per l’alternador  Pelec = 15 kVA 

- Potència del motor dièsel  Pmotor = 16.928 W 
- Freqüència de gir n = 3.000 min−1 

- Consum específic del motor dièsel  ce = 250 g/kWh 

- Poder calorífic del gasoil  pc = 42 MJ/kg; densitat del gasoil   = 832 kg/m³ 

- Considera un cos  o fdp = 1 

Problema 3 [2,5 punts] 

Un taller de reparacions d’automòbils té una 
plataforma elevadora com la de la figura, accionada 
per un cilindre oleohidràulic. El sistema permet 
regular la velocitat de desplaçament de la 
plataforma, tant de pujada com de baixada, i també 
aturar-la en qualsevol posició del recorregut.  

  

 

Determina: 

a) L’esquema hidràulic d’accionament de la plataforma amb un comandament únic. [0,75 
punts] 

b) La força efectiva que proporciona el cilindre, en sentit de retrocés, quan la plataforma 
puja. [0,5 punts] 

c) Les velocitats d’avanç i de retrocés del cilindre per al valor de cabal màxim 
proporcionat pel grup hidràulic. [0,75 punts] 

d) La potència hidràulica de la bomba. [0,5 punts] 

 

Problema 4 [2,5 punts] 

Un nou hospital construït a la Vall d’Aran necessita disposar d’un grup electrogen dièsel 
insonoritzat per atendre els serveis bàsics en cas de tall en el subministrament elèctric. El 
sistema es compon d’un motor dièsel i un alternador trifàsic units directament per un mateix 
eix. 

Determina: 

a) El rendiment de l’alternador ηalt. [0,5 punts] 

b) El rendiment del motor ηmotor. [0,75 punts] 

c) El consum de combustible cgasoil  diari, funcionant en condicions nominals. [0,75punts] 

d) El volum del dipòsit Vdipòsit   per garantir una autonomia d’una setmana. [0,5 punts] 


