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1. Introducció
L’aula de Tecnologia de l’ESO es l’espai idoni per a l’experimentació i l’assaig
dels conceptes treballats per l’àrea de Tecnologia durant tota l’etapa
d’ensenyament obligatori. També és en aquest espai on es desenvoluparan les
tasques de muntatge i construcció. Amb la utilització de l’equipament de l’aula
de Tecnologia, l’alumnat pot dur a terme bona part de les activitats
d’aprenentatge que els han de permetre assolir els objectius de l’etapa.
L’objectiu d’aquesta proposta d’activitats és posar a disposició del professorat
un conjunt de materials de suport per al treball amb els equipaments de l’aula
de Tecnologia dotada pel Departament d’Ensenyament. Aquest recull de
materials s’adreça específicament a l’alumnat del primer cicle. Pretén ser un
recurs complementari compatible amb altres textos i, per tant, integrable en un
disseny curricular preestablert. Les activitats poden realitzar-se de manera
autònoma i amb independència les unes de les altres. Tanmateix han estat
agrupades seguint un itinerari a l’entorn d’una sèrie de centres d’interès
entrellaçats, sempre a partir d’activitats senzilles i fàcilment executables. La
seva orientació cap a l’alumnat de primer cicle, amb la intenció d’incidir
especialment en les necessitats plantjades en un primer curs, es manifesta tant
en la simplicitat dels procediments i conceptes com en els tipus d’eines i
material utilitzat. Per aquest motiu s’ha evitat de fer referència a eines i
màquines difícilment manipulables per alumnat de 12 anys. S’ha prescindit
també d’aquells aparells que impliquin la comprensió de conceptes abstactes o
excessivament complexos.
El primer cicle correspon al període en que l’alumnat entra en contacte per
primer cop amb els materials i les eines bàsiques. És especialment durant el
primer curs quan l’alumnat ha d’adquirir els hàbits correctes i els procediments
bàsics de treball dins de l’aula de Tecnologia. Un bon començament en el
primer curs facilitarà el funcionament al llarg de tota l’etapa. En aquest curs
cal donar ja a l’alumnat un concepte bàsic del que és la Tecnologia, dels seus
procediments i dels seus objectius. En general podríem dir que ja convé
presentar la Tecnologia com la recerca sistemàtica de solucions pels problemes
que es presenten a la humanitat, des dels més simples i trivials als més
complexos i transcendents.
Donada la diversitat d’equipaments de l’aula de Tecnologia, la seqüència amb
la qual es vagi fent ús de tots ells és una aspecte de gran importància des del
punt de vista pedagògic. Un àrea, com la de Tecnologia, molt lligada a l’ús de
recursos materials, no pot separar la programació de la utilització d’aquests
recursos de la seqüència de continguts, tant conceptuals com procedimentals.
Fins i tot els valors requereixen una certa seqüència relacionada amb els
instruments utilitzats. Per exemple, en la valoració d’una precisió escrupolosa
en l’amidament d’objectes es relaciona amb la precisió dels instruments de
mesura. Cada instrument i cada eina ha d’utilitzar-se en el context d’una
necessitat determinada. Fomentar la valoració d’un bon acabament en les peces
i materials elaborats i la verificació d’un correcte funcionament ha de portar a
la creació de la necessitat de precisió.
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La dependència de l’instrument utilitzat per a la mesura és òbvia. La utilització
del regle com a instrument de mesura ja limita la precisió final. Però si l’objecte
amb el qual s’està operant no requereix major precisió no tindrà sentit la
utilització del peu de rei amb alumnat del primer curs, per exemple. La
utilització de les eines i dels aparells en el moment en què són estrictament
necessaris ha d’anar unit al disseny d’activitats seqüenciades amb criteris de
complexitat creixent i d’aplicació gradual dels nous procediments i conceptes
en contextos diferents. Tractant-se, a més de Tecnologia, l’aplicació de
recursos i solucions, és a dir de tècniques, a situacions diferents per les quals
han estat desenvolupades ens porta a una de les formes de progrés
característiques de l’evolució tecnològica.
Un altre factor que determina la consideració prèvia d’una seqüència en la
incorporació dels diferents equipaments en el treball és l’adaptació a la
diversitat de centres i d’alumnat. No tot l’alumnat ha d’entrar en contacte amb
el mateix ritme amb el material de l’aula. Alumnes amb uns ritmes
d’aprenentatge més lents requereixen potser la mateixa seqüència però una
temporització més flexible.
Un capacitació mínima en la informàtica d’usuari és imprescindible per a la
utilització del programari específic de l’aula de Tecnologia. L’alumnat que no
assoleixi la capacitat de realitzar les tasques mínimes de control del teclat i de
gestió d’arxius no podrà plantejar-se la introducció en l’aprenentatge de l’ús del
torn o de l’equip de captura, anàlisi i control de dades, per exemple. A partir
del criteri que es pot parlar d’una seqüència implícita en la incorporació a les
activitats d’ensenyament dels diferents equipament de l’aula, és possible una
distribució d’aquests equipaments en tres grans blocs, segons el seu nivel de
complexitat. El nivell de dificultat es refereix tant a l’ús d’aquests elements, és
a dir als procediments, com als conceptes que porten implícits.
Orientacions metodològiques
Ja s’ha fet esment anteriorment que aquest recull d’activitats va adreçat a
l’alumnat del primer cicle. Fonamentalment es considera adient com a material
de suport per als crèdits comuns o els variables de reforç. Tot el contingut, en el
seu conjunt i en les seves parts, pretén seguir una seqüència determinada
atenent a les fases del procés d’aprenentatge des del punt de vista
constructivista. Tanmateix, les activitats han estat dividides en seccions amb la
intenció que puguin ser utilitzades independentment. De fet, totes les activitats
estan pensades per servir de complement compatible amb les activitats pròpies
de qualsevol desenvolupament curricular. Per aquest motiu, a més de la
numeració general de les pàgines, cada secció és numerada per fulls. En cas de
reproducció parcial es pot eliminar la paginació general.
No es tracta, dons, d’un crèdit, sinó de materials amb la intenció de facilitar el
treball a l’aula de Tecnologia i, especialment, per ser utilitzats en l’atenció a les
diferents necessitats educatives. Amb aquest criteri, és el professorat el que
implementarà les diferents propostes d’activitats en funció de la modulació o
segon nivell de concreció adoptat a cada centre.
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Cada activitat indica l’objectiu o objectius didàctics més específics i, després
d’una breu introducció teòrica sobre els continguts, es proposen una o diverses
activitats. Les activitats estan estretament relacionades amb l’equipament
didàctic de l’aula de Tecnologia, sense el qual no tindrien sentit o, simplement,
no es podrien dur a terme.
Les primeres activitats són molt pautades, mentre que les últimes són simples
propostes de projectes que cal dissenyar a partir de l’assoliment dels objectius
relatius als continguts de les activitats anteriors. Els grups d’alumnes, a partir de
les prescripcions establertes, han de desenvolupar projectes que acompleixin els
requeriments. L’activitat 8.7 és de consolidació i aplicació de conceptes i
procediments. El seu desenvolupament complet pot donar lloc a un crèdit
variable sencer en el qual es treballarien continguts molt diversos. Amb aquest
plantejament, el crèdit podria ser apte per al segon cicle.
L’avaluació de les activitats és per observació directa de l’alumnat i dels
treballs elaborats. Fins i tot, moltes d’elles són en si mateixes instruments
d’avaluació formativa. A les activitats en què es proposen petits projectes és
molt convenient fomentar tant l’autoavaluació (verificacions i controls de
qualitat), com l’avaluació mútua entre grups d’alumnes.
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7

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.

1.1

9

Normes de comportament a l’aula de Tecnologia

Full 1

Objectiu
Conèixer i valorar els hàbits i actituds correctes a l’aula de Tecnologia.
El treball a l’aula de Tecnologia
L’aula de Tecnologia requereix per al seu aprofitament el respecte d’una sèrie
de normes de comportament.
Abans de començar a treballar a l’aula de Tecnologia hauríeu de tenir en
compte una sèrie de criteris que, per simplificar, podem agrupar en quatre
objectius bàsics:
Î mantenir els objectes i els materials al lloc corresponent
Î respectar la propietat comuna
Î acomplir les normes de seguretat
Î fer servir cada element per al seu ús específic
Tanmateix, no es tracta d’una situació especialment nova. En realitat es pot
comparar a algunes situacions que ja coneixeu i a d’altres que us heu trobat o
us trobareu al llarg de la vostra vida d’estudiant.
Una situació que us pot servir de referència és el de la cuina de casa vostra. Si
reflexioneu una mica podreu trobar de seguida moltes similituds. Es poden
posar alguns exemples. Per poder cuinar és necessari que existeixi un ordre en
els estris de la cuina. Cada objecte ha de guardar-se en un lloc determinat. Els
estris han de estar nets per ser utilitzats en qualsevol moment. Els aliments han
de tenir també un lloc fix i s’han de conservar en les condicions adients. A la
cuina es troben a més instal·lacions d’aigua i electricitat i, normalment, també
hi ha gas com a instal·lació o en bombones.
De la mateixa manera que a la cuina hi ha diversos estris i electrodomèstics
amb els quals hem de seguir una sèrie de precaucions, amb les màquines eines
de l’aula de Tecnologia s’hauran de seguir unes normes de conducta semblants.
Molts estris de la cuina, com els ganivets o els obridors de llaunes, per exemple,
poden resultar perillosos en cas de mal ús. Per la seva part, els electrodomèstics
requereixen respectar unes precaucions en relació al corrent elèctric i al seu ús
en general. Alguns d’ells, com per exemple un minipimer, pot ser molt més
perillós que qualsevol eina de l’aula de Tecnologia. La plegadora de plàstics,
per posar un altre exemple, és menys perillosa que una torradora de pa.
D’altra banda, a l’aula de Tecnologia heu de respectar les normes generals de
comportament del centre pel que fa referència a assistència, puntualitat i
respecte per les persones i les coses. En resum, s’ha de tenir una actitud de
treball i respecte igual que a les altres dependències i espais comuns del centre.
Sempre heu de tenir present que una actitud negativa per part de l’alumnat
dificulta el treball dels vostres professors i professores i la conseqüència pot ser
que no s’utilitzi l’aula de Tecnologia amb l’aprofitament i la intensitat que a
vosaltres mateixos us agradaria.
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Normes de comportament a l’aula de Tecnologia

Full 2

Les normes de comportament a l’aula de Tecnologia
1. No s’entrarà a l’aula de Tecnologia sense la presència del professor o la professora
corresponent ni sense la seva autorització prèvia.
2. En cap cas es tocarà, ni molt menys s’agafarà, qualsevol eina, màquina o material
de l’aula de Tecnologia sense el permís exprés del professor o de la professora de
la classe. Tampoc s’accionarà cap interruptor sense permís.
3. La feina es farà de manera individual o en grup, segons s’acordi en funció del
tipus d’activitat. Quan sigui individual, cada alumne o alumna portarà a terme la
seva tasca i consultarà al professor o a la professora els dubtes que tingui. Quan el
treball sigui en grup, tots els membres que el componguin seran responsables de
l’actuació i la feina feta per cadascun d’ells.
4. Cada alumne o alumna mantindrà el lloc de treball assignat. Utilitzarà i es farà
responsable de les eines i del material que li siguin assignats individualment o com
a membre d’un grup i se’n farà responsable de la conservació i la neteja. Si
s’evidencia qualsevol desperfecte i aquest és degut al mal ús, la persona
responsable haurà de substituir l’objecte malmès o reparar-lo i fer-se càrrec les
despeses. En cas de detectar-se qualsevol desperfecte ha de comunicar-se
immediatament al professor o a la professora.
5. Les eines dels taulers generals d’ús comú s’han de tornar al seu lloc una vegada
fetes servir; cal planificar el treball per tal que la utilització de les eines ocupi el
menys temps possible i restin a disposició dels altres alumnes.
6. Cada alumne o alumna o grup d’alumnes és responsable de la neteja de l’espai i de
l’equip de treball assignats. També haurà de tenir en compte la necessitat de
rentar-se les mans després d’haver treballat amb eines, màquines o qualsevol
material que les pugui embrutar.
7. La neteja de l’aula de Tecnologia és responsabilitat de tots. No s’abandonarà
l’aula sense escombrar-la i netejar i desar les eines, les màquines, els materials i la
resta de l’equipament. Es podran establir torns rotatius per a la neteja general de
l’aula, especialment del terra.
8. En el cas d’utilització de les màquines-eines i atès el perill que pot representar, és
totalment desaconsellable la presència de més de dues persones al seu voltant. És
imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat i higiene
assenyalades per a la utilització de cada màquina. Per exemple, l’ús d’ulleres de
protecció o de guants de cuir en els casos que així ho requereixin.
9. Tot alumne o alumna que utilitzi, fora del seu lloc de treball assignat, qualsevol
espai, eina, màquina-eina, equipament, material o documentació de l’aula està
obligat a deixar-los nets i desar-los al lloc que els correspon, en el cas que s’hagin
desplaçat. Qualsevol anomalia o desperfecte ha de ser comunicat al professor o a
la professora immediatament.
10. Sempre s’ha d’obrar de manera que s’origini un residu mínim en treballar
materials, incloent-hi el paper. Els residus i retalls que inevitablement es
produeixin han de ser desats en els llocs de recollida establerts. La recollida serà
sempre selectiva per permetre el reciclatge dels materials aprofitables.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Qüestionari sobre les normes de comportament i el treball a l’aula de
Tecnologia
1. Com creieu que s’hauria d’organitzar la neteja de l’aula després de cada
sessió de treball?
2. Quina altra dependència o espai de l’institut hauria de tenir unes normes
semblants a les que té l’aula de Tecnologia?
3. Trieu un estri o un electrodomèstic que es trobi a la cuina i compareu la seva
utilització, pel que fa a la seguretat, amb alguna eina o màquina.
4. Citeu algun perills deguts a actituds incorrectes que s’hagin d’evitar a l’aula
de Tecnologia .
5. Quin material de neteja teniu a l’aula de Tecnologia?
6. On et pots rentar les mans abans de canviar d’activitat després d’haver
treballat manualment a l’aula de Tecnologia?
7. Teniu solucionat els sistema de recollida de residus a l’aula de Tecnologia?
Si la resposta es negativa explica com creus que es podria organitzar? Si la
resposta es positiva pensa com es podria millorar.
8. Descriu les possibles situacions de risc que se t’acudeixin, relacionades amb
les eines de la llista següent: tornavís, martell, xerrac, barrina, serra d’arc i
llimes. (Per exemple: si empenys massa amb el tornavís, aquest pot
relliscar i, en cas de tenir l’altra mà al costat, te la pots ferir).
9. Imagina’t que vas a agafar el xerrac i et trobes que el seu mànec està
esquerdat i balla una mica, però en aquest moment no n’hi ha cap més que
estigui lliure. Què faries en aquesta situació?
10. Ja ha tocat el timbre que avisa l’hora de començar, però el professor no ha
arribat. Tota la classe està davant de la porta de l’aula de Tecnologia. De
sobte, un alumne adverteix que la porta és oberta, alguns companys entren a
l’aula. Quina creus que hauria de ser la teva actitud?
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Reciclatge i residu mínim

Full 1

Objectiu
Conèixer, valorar i aplicar els conceptes de reciclatge i residu mínim.
Contingut
No cal insistir en la necessitat d’estalviar matèria primera i energia. Les raons
són tant de salvaguarda del medi ambient com de caire estrictament econòmic.
De fet, la degradació del medi ambient té, a la llarga o a la curta, repercussions
econòmiques. Així que a la pràctica se’ns uneixen estalvi i qualitat de vida.
Però no es tracta, ni de bon tros, de disminuir la producció de béns i serveis.
L’única solució serà aprofitar al màxim l’energia i els materials consumits.
L’àrea de Tecnologia, especialment en treballar a l’aula, ens obliga a
transformar aquests principis en quelcom més que paraules. A l’aula de
Tecnologia fareu servir materials diversos que plantegen, a petita escala, els
mateixos problemes que podem observar al nostre entorn.
Per començar definirem quatre conceptes relacionats amb aquests
plantejaments: residu mínim, recollida selectiva, reutilització i reciclatge.
Residu mínim
La quantitat de residus és un indicador de l’agressivitat que té la nostra activitat
amb el medi ambient. El residu es pot produir tant durant la fabricació de
l’objecte com durant la seva utilització i al final de la vida útil. Els objectes han
de ser dissenyats, elaborats i utilitzats de manera que en qualsevol d’aquestes
fases la producció de deixalles sigui molt petita; aquest és el principi del residu
mínim.
Recollida selectiva
Els residus han de classificar-se per a poder-se reciclar o reutilitzar dins de
l’aula o fora d’ella, amb el consegüent estalvi econòmic. A l’hora de llençar-los
definitivament a les escombraries heu d’anar amb compte a classificar-los
d’acord amb la selecció que es faci al municipi on estigui ubicat el vostre
institut.
Reutilització
La reutilització consisteix a aprofitar un objecte repetidament en diversos cicles
de producció, per exemple, un envàs de vidre reutilitzable. També es pot parlar
de reutilització quan un objecte, després del seu cicle de vida normal, es torna a
utilitzar per a un ús diferent, per exemple, un bidó utilitzat de paperera o una
peça utilitzada en muntatges diferents.
Reciclatge
Quan el material o components que constitueixen un objecte serveixen de
matèria primera per a fabricar-ne de nous. Per exemple, el vidre d’envasos no
reutilitzables, el paper i el cartó, la ferralla...
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Activitat I
Relacioneu un, o més d’un, dels quatre conceptes analitzats a la pàgina anterior
amb cadascuna de les normes o actituds que es descriuen a continuació.
Raoneu la resposta:
1. Dibuixar les peces sobre els materials que cal tallar de manera que no
quedin espais buits.
2. No llençar res a les escombraries sense analitzar la possible reutilització
de l’objecte o el reciclatge dels seus components.
3. Saber identificar els materials i conèixer-ne les propietats.
4. Tenir diversos recipients per als residus degudament classificats.
5. Traçar amb molt de compte la forma i les dimensions de les peces i
verificar el traçat abans de començar a tallar res, per tal de no fer malbé
material.
6. Desmuntar els objectes fora de servei i classificar el components.
7. Organitzar el magatzem amb espais per als objectes reutilitzables.
8. No llençar cap objecte ni restes de materials sense identificar els
components.
9. Reservar una paperera o una capsa exclusivament per als papers usats.
10. Desfer els muntatges que feu a l’aula, un cop avaluats.
Activitat II
Discutiu primer cada punt per grups i anoteu les vostres conclusions. A
continuació feu una posada en comú, entre tota la classe, i compareu i discutiu
les diferents opinions.
1. Quins creieu que són els residus que es poden produir en una aula de
Tecnologia?
2. Esteu d’acord amb la manera com s’organitza la recollida de deixalles en
general a tot l’institut? Què és el que us sembla més encertat? Heu detectat
alguna deficiència que s’hauria de millorar ?
3. Comenteu com es poden aplicar a l’aula de Tecnologia els quatre principis
que hem esmentat abans: residu mínim, recollida selectiva, reutilització i
reciclatge. Intenteu esmentar algun exemple.
4. Hi ha algun tipus de residu domèstic que es pot aprofitar a l’aula de
Tecnologia?
5. Descriviu com està organitzada, a la vostra aula de Tecnologia, la recollida
selectiva; de quin espai es disposa; quin tipus de materials es seleccionen;
com estan retolats els recipients, etc. Suggeriu possibles millores. Què hi
trobeu a faltar o què creieu que es podria millorar?
6. Expliqueu quina destinació poden tenir a l’aula els materials següents:
motors de joguines trencades, envasos de plàstic, retalls de fustes, paper
usat, cartó d’embalatges, retalls de planxa metàl·lica, pots, vidre, piles
descarregades, tires metàl·liques del mecano tallades.
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Activitat III
En treballar a l’aula de tecnologia heu d’aplicar els principis de residu mínim,
recollida selectiva, reutilització i reciclatge a situacions diverses.
De moment, en funció de la llista dels diferents tipus de residus que teniu a
l’aula, us proposem les actuacions següents que haureu de treballar per grups:
a) Retolació per a les cubetes, caixes, bidons o qualsevol tipus de recipient que
s’utilitzi per emmagatzemar material amb destinació a la reutilització, el
reciclatge o les deixalles en recollida selectiva. Heu de triar el disseny i la
tècnica de retolació que cregeu més adient.
b) Disseny i realització d’un cartell de tipus publicitari, fet d’un full de
cartolina, que fomenti algun dels quatre principis esmentats: residu mínim,
recollida selectiva, reutilització i reciclatge. Podeu fer servir el collage o
qualsevol altre tècnica.
c) Reutilització de les capses del paper DIN A4 que es fan servir a l’institut.
Les capses de cartó poden reciclar-se com a cartó vell dipositant-les al
contenidor per a paper per reciclar, però també es poden reutilitzar. A l’aula
de Tecnologia seran molt útils si les transformeu en cubetes tal com mostren
les figures; serviran precisament per classificar materials per al reciclatge.
Només necessiteu cinta adhesiva de precintar, tisores, retoladors gruixuts,
alguns fulls de paper i una mica de cola. També les podeu reforçar per sota
amb la cinta de precintar.

Cubetes de cartó per al reciclatge

Retalls
de fusta
Bidons per a la recollida selectiva

Recollida de residus aprofitables per a activitats a l’aula. Poden ser envasos,
per exemple, com els bidons d’aigua, especialment els cilíndrics de 8 litres.
Aquests, a part de moltes utilitats, proporcionen planxa de plàstic (PE ,
polietilè). Encara que, de moment, no fareu servir l’emmotlladora per a plàstic
heu de saber que, més endavant, podreu reciclar aquest PE amb
l’emmotlladora.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Identificar les eines pel seu nom.
Contingut
Cada una de les eines i dels materials que podeu utilitzar a l’aula té un nom que
permet que ens entenguem i que puguem treballar en comú.
Denominació de les eines mes comunes de l’aula de Tecnologia
raspa de mitja canya

llima de mitja canya

llima rodona

llima triangular

arc de serra per a metall

arc de serra de marqueteria

xerrac

barrina

aixamfranadora manual

serjant

alicates universals

llima plana

serjant de marqueteria

alicates de boca plana

alicates de boca rodona.

alicates per a pelar fils

tisores de tallar planxa

martell de boca quadrada

martell de boca rodona i bola

martell amb boques de niló

martell amb boques de goma

clau fixa amb dues boques

clau de tub

rebladora

pistola per a cola termofusible

mascle i filera de roscar

tornavís d’estrella

tornavís per a electricista

tornavís de vora recta

cargol de banc
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Activitat
Escriviu a les caselles corresponents el noms de les eines que apareixen
dibuixades.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer les principals característiques de les eines bàsiques de l’aula.

Contingut
Al mateix temps que repasseu els noms de les eines heu d’aprendre a
reconèixer les propietats que les caracteritzen i quin és l’ús específic de
cadascuna.
Els martells
Els martells són eines de percussió i es caracteritzen pel tipus de boca i pel seu
pes. A l’aula en tenim quatre tipus diferents: el martell de boca quadrada de
135 g, el martell de boca rodona i bola de 230 g, el martell amb boques de niló
de 35 mm i el martell amb boques de goma de 35 mm.
El martell de boca quadrada us servirà, fonamentalment, per clavar claus a la
fusta. El martell de bola s’utilitza per treballar metall, per exemple xapa. El
martell de boques de niló evita marcar les peces que es copegin, per exemple,
en encaixar peces a pressió. Amb el martell de boques de goma es pot picar
damunt de materials fràgils o tous sense perill de trencar-los o de marcar-los.
Les serres i els xerracs
Les serres són eines de tall. La serra per a metall està formada per l’arc de serra
amb la fulla corresponent, normalment és de 12” (les dues cometes ” indiquen
una mida en polzades; una polzada equival a 25,4 mm).
Per a talls en corba, especialment en contraplacat o en aglomerat prim, s’ha
d’utilitzar la serra de marqueteria. A l’aula trobareu dues mides d’arc, de 140
mm x 160 mm i de 300 mm x 160 mm.
Els xerracs són les eines típiques per tallar fusta o aglomerat. El de l’aula té una
fulla de 16” i és ideal per serrar en línia recta i per tallar llistons, barres , etc.
Les alicates per pelar fils
Les alicates per pelar fils serveixen per treure l’aïllament dels fils elèctrics.
Les tisores de tallar planxa
Amb les tisores de tallar planxa, a més de planxa galvanitzada, de llautó o de
coure, es poden tallar les tires de metall de l’aula. Les de l’aula són de tall recte
i tenen un topall entre mànec i protecció per als dits.
Les llimes
Les llimes són eines d’abrasió que arrenquen partícules del material sobre el
qual treballen. Amb les llimes es pot rebaixar metalls i, en determinats casos
fusta. Segons el grau de tall o profunditat del gravat poden ser fines, entrefines
o bastes. Es diferencien també per la secció, per exemple, de mitja canya,
plana, rodona o triangular i per la longitud del seu cos expressat en polzades.
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Les raspes
Les raspes són semblants a les llimes, però el picat o relleu que presenten és
format per una mena de dents en lloc del ratllat típic de les llimes. Les raspes
són adients per rebaixar la fusta i ocasionalment plàstics com el PVC.
Les barrines
Les barrines són eines per efectuar perforacions de poc diàmetre en materials
tous. Són molt útils per fer forats de 1, 2 i 3 mm Ø en contraplacat.
L’aixamfranadora manual
L’aixamfranadora manual és, en realitat, una fresa cònica amb mànec; la de
l’aula té un diàmetre de 2 a 12 mm. Serveix per matar els caires d’un forat per
raons estètiques o per encabir la cabota d’un cargol, especialment si és cònica.
És especialment útil per repassar forats fets amb la barrina. Es pot utilitzar amb
fusta, aglomerats i plàstics.
Els serjants
Són eines de subjecció per mantenir premudes peces de fusta que s’han
d’encolar. També s’utilitzen per subjectar peces grans que s’hagin de serrar al
banc de treball. Tenen un braç fix i un altre de mòbil i s’ajusten amb un cargol.
Es diferencien per l’obertura màxima entre braços en mil·límetres.
El serjant de marqueteria
El serjant de marqueteria és més petit, té els dos braços fixos i només s’ajusta
amb el cargol.
Les alicates
Són eines de retenció o subjecció que poden servir per agafar, torçar o tallar
petites peces o filferro. Es caracteritzen per la forma de la boca i la longitud de
la punta de la boca a l’extrem del mànec.
A l’aula trobareu alicates de boca plana i alicates de boca rodona (de 125 mm)
així com alicates universals (de 160 mm) anomenades així perquè, pel disseny
de la seva boca, serveixen per a diverses funcions: agafar peces planes o
rodones, tallar filferro, etc.
Les claus
Les claus són eines de collar que encaixen amb la cabota dels cargols i les
femelles hexagonals; per a cada mida de cargol i femella hi ha una mida de
clau.
A l’aula de Tecnologia, per realitzar els muntatges amb el material de
construcció, teniu les claus fixes amb dues boques, una de recta i l’altra a 90º
per a M 3, M 4 i M 5 i les claus de tub per a M 3, M 4 i M 5. (M 3, M 4 i M 5
són mides mètriques, es a dir en mil·límetres, de rosques).

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Els tornavisos
Són eines de collar la boca o punta dels quals encaixa amb la ranura de la
cabota dels cargols. Es diferencien pel tipus de boca, diàmetre i longitud de la
tija. A l’aula teniu els tornavisos de vora recta i tija de 2,5 x 75 mm, tija de 3 x
100 mm i tija de 5 x 150 mm , els tornavisos d’estrella amb tija de 3 x 75 i tija
de 5 x 100, i el tornavís protegit per a electricista 2,5 x 75 mm que té la tija
protegida per un aïllament de plàstic.
La rebladora
La rebladora és una eina d’unió. Serveix per a reblar reblons buits d’alumini.
La de l’aula permet col·locar reblons fins a 5 mm Ø (M 5). Els reblons poden
ser de longituds diferents, segons el gruix de les peces a unir. Quant al diàmetre,
l’esmentat és el més útil per al treball a l’aula. Val a dir que, en ser foradats,
permeten ser utilitzats com a borns per a les clavilles de 2 mm dels connectors
dels operadors elèctrics de l’aula.
Pistola per a cola termofusible
La pistola per a cola termofusible és un eina d’adhesió. Es tracta d’una mena
d’injector. La cola termofusible és molt còmoda i agradable d’utilitzar perquè
no conté dissolvents ni desprèn olors. A més, amb més o menys força permet
enganxar tot tipus de materials. Les condicions que s’han de complir són que la
cola sigui ben calenta i fluida, no utilitzeu un excés de cola, uniu ràpidament les
peces per enganxar i mantenir-les a la posició desitjada fins que es refredi.
Eines de roscar
En realitat es tracta d’eines de tall. N’hi ha de dos tipus, les matrius o fileres de
roscar serveixen per realitzar rosques mascles, per exemple, roscar barretes. Els
mascles de roscar s’utilitzen per fer rosques femelles en peces foradades. A
l’aula de Tecnologia teniu els mascles de roscar per a rosques M 3, 4, i 5 i el
portamascles de roscar, tipus creuera, que és l’accessori per a subjectar-los,
també trobareu les matrius o fileres M 3, 4, i 5 amb el portamatrius
corresponent. Els mascles de roscar van en jocs de tres, de gruix progressiu per
a cada mida de rosca.
Relació entre el diàmetre del forat i els mascles
Rosca que es vol obtenir

M3

M4

M5

Ø en mm de la broca que s’ha
d’utilitzar per a fer el forat previ

2,5

3,3

4,2

Les barretes que han de ser roscades han de tenir un diàmetre lleugerament
inferior a la rosca que es vol obtenir.
Tant en el cas de les fileres com dels mascles, és molt important que el
portamascles i el portafileres estiguin totalment horitzontals. Primer es fa mitja
volta en el sentit de les agulles del rellotge i després un quart de volta en sentit
contrari, per desprendre la ferritja. De tant en tant es lubrifica amb oli.
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Activitat
Responeu el qüestionari següent.
Procediment
Per fer-ho podeu necessitar un regle graduat i observar directament les eines.
1. Quina utilitat té el martell de bola?
2. Clavaries un clau amb un martell amb boques de plàstic? Per a què serveix
un martell d’aquest tipus?
3. Com tenen la boca els martells típics per clavar claus?
4. Quina longitud en mil·límetres correspon a una fulla de serra de 12 ”?
5. Quins materials es poden serrar amb una serra de marqueteria?
6. Per a què creieu que resulta útil un xerrac?
7. Quina eina faríeu servir per pelar cables elèctrics?
8. Explica com són i per a què serveixen les tisores de tallar planxa?
9. Què vol dir que una llima és entrefina?
10. Dibuixa i escriu com s’anomenen les seccions de les llimes més corrents?
11. Esbrina quina longitud té el cos de les llimes de l’aula en polzades i en
mil·límetres?
12. Què és una raspa i per a què serveix?
13. Dibuixa una barrina i explica per a què serveix?
14. Quina eina utilitzaries per eixamplar un forat de 3 mil·límetres fet en a
planxa de plàstic?
15. Quina obertura màxima, entre els braços, tenen els serjants de l’aula?
16. En què es diferencien el serjants de marqueteria dels altres?
17. Anomena dos tipus d’alicates segons la forma de la boca?
18. Per quina raó les alicates universals reben aquest nom?
19. Com tenen la cabota el cargols que es poden collar amb una clau de tub?
20. Dibuixa una clau fixa.
21. Com reconeixeries un tornavís d’electricista?
22. Què és un tornavís d’estrella?
23. Com són i de quin material estan fets els reblons que utilitza la rebladora de
l’aula?
24. Quins avantatges té la pistola termoencoladora?
25. Quines són les eines de roscar? Digues com s’anomenen i com són.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer els noms i les característiques del components del material de
construcció (mecano) de l’aula de Tecnologia.
Contingut
Les peces de què disposeu al material de construcció o mecano de l’aula de
Tecnologia són les següents:
Relació de peces del conjunt mecano
Elements per estructures
• tira metàl·lica forada de 15 x 500 x 1.5 mm
• tira metàl·lica amb ranura de 15 x 500 x 1.5 mm
• tira metàl·lica en escaire i foradada
• de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm
• tira metàl·lica en escaire i amb ranura
de 15 x 500 x 1.5 mm
• tira metàl·lica amb doble filera de ranures
• de 30 x 500 x 1.5 mm
• planxa de muntatge foradada
de 170 x 500 x 1 mm
• planxa de muntatge estreta de 95 x 500 x 1 mm
• barra metàl·lica de 3.9 mm Ø x 500 mm
• tub metàl·lic de llautó de 6 x 4 mm Ø x 500 mm
Elements d’unió
• volandera de goma M 4 x 5 x 16 Ø
• rebló de plàstic
• cargols M 4 x 10, 25, 40 mm
• cargols M 5 x 20, 50 mm
• cargols de cap aixamfranat M 4 x 6
• barreta roscada M 4 x 95, 250 mm
• cargols M 3 x 6, 16 mm
• femelles M 4 x 3, 2 mm
• femelles cegues M 4 galvanitzades
• volanderes M 4 x 9, 12 mm
• volanderes d’amarrar M 4
• femelles M 3
• volanderes M 3 x 8 mm
• molla de 4 mm Ø x 35, 1000 mm
• femelles M 5 x 3 mm
• volanderes M 5 x 10 mm
• volanderes d’amarrar M 5
• reblons d’alumini de 3, 4, 5 mm
Elements de fixació amb mobilitat
• casquet amb topall 5-4 mm Ø x 7 mm
• casquet 5-4 mm Ø x 7 mm, 15 mm
• collaret de topall de 4 mm Ø
• collaret de topall 4 mm Ø amb casquet curt,
amb casquet llarg

Planxes i suport de PS (poliestirè)
• planxa de poliestirè de 2 mm de gruix (¼ de m²)
vermella, blava
• planxa de polistirè foradada en forma d’U de 75
x 150 x 2 mm, vermella, blava i translúcida
Elements de transmissió i desplaçament
• rodes dentades de plàstic de 15, 30, 45 dents
• rodes dentades de plàstic de 12, 18, 58 dents
• con dentat de 25 mm Ø
• espiral de 12 mm Ø ext. x 26 de llargada
• cadena de transmissió 1 m
• tira dentada de plàstic flexible
• cremallera de plàstic rígid
• politges de plàstic
de 10 mm, 20 mm, 40 mm, 60 mm Ø
• corona de 40 mm Ø
• rodes de PVC de 44, 51, 55 mm Ø
• roda de PVC de tacs de 68 mm Ø
• roda de PVC 51 mm Ø
amb maneguet de llautó
• rodes de fusta de 20 mm de gruix x 38 mm Ø
• hèlice de plàstic
Motors elèctrics i accessoris
• motor de 2 a 6 volts
• suport per a motors de 2 a 6 V i un punt de
subjecció
• accessoris per a motors de 2 a 6 V
• motor amb engranatges de canvi de velocitat
amb 2 eixos de 3 mm
• barres de transmissió per a motors amb
engranatges
• motor amb engranatges de canvi de velocitat
amb 2 eixos de 4 mm
• caixes reductores per a motor simple
Elements elèctrics conductors
• cable d’una fase (un sol fil) de 0.75 x 10 m
• cable de dues fases (dos fils) de 0.75 x 10 m
• fil de Ni - Cr de 4 Ω de 0.6 x 5 m
• fil de Ni - Cr de 250 Ω de 0.6 x 5 m
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La relació que teniu a la pàgina anterior correspon al conjunt de peces de què
disposem per a la realització de petits projectes, assaigs i experiències a l’aula
de Tecnologia. Aquestes peces permeten efectuar ràpidament muntatges molt
fàcils de dissenyar i executar. A diferència del mecano clàssic, amb el de l’aula
es poden doblegar, foradar, tallar o llimar les peces a voluntat. Tanmateix,
abans de modificar les peces originals, sempre heu de procurar utilitzar les que
ja han estat retocades.
Un dels principals avantatges és la facilitat amb la qual es poden utilitzar també
altres elements i materials diferents dels que venen amb el material de l’aula.
S’hi poden afegir retalls de fusta, plàstics, peces de metall, material elèctric,
etc.
També es combina fàcilment amb altres materials de construcció tradicionals
com, per exemple, peces del mecano clàssic (especialment els engranatges
metàl·lics) i els components de la col·lecció Fischer Techniks. Val a dir que en
el mecano tradicional la distància entre els forats no és la mateixa, mentre que
sí que ho és en el cas dels elements Fischer (15 mm de distància entre els
centres dels forats).
Per poder treballar en comú cal que tothom utilitzi el mateix vocabulari per
designar els elements que s’utilitzaran a les construccions que es realitzaran a
l’aula de tecnologia .
Denominació de les peces del conjunt mecano
tira metàl·lica foradada

tira metàl·lica amb
ranures

tira metàl·lica
en escaire i foradada

tira metàl·lica amb
doble filera de
ranures

planxa de
muntatge

barra metàl·lica
de llautó

tub metàl·lic de llautó
rebló de plàstic

cargols, femelles i

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Denominació de les peces del conjunt mecano (continuació)

barreta roscada
volandera d’amarrar

casquet amb topall

rodes dentades

collaret de topall, sense coll,
amb coll curt i amb coll llarg

con dentat

reblons d’alumini

planxa de polistirè
en U foradada

espiral per a vis o cargol sens fi
corona de 40 mm

cadena de transmissió

rodes de PVC

tira dentada o cremallera de
plàstic rígid i de plàstic flexible

roda de fusta

politges de plàstic

hèlice de plàstic

suport per a motor

motor de 2 a 6 V

adaptador d’eix
de 2 a 4 mm

motor amb engranatge
de canvi de velocitat

24 Aula de Tecnologia

3.1

El material de construcció de l’aula de Tecnologia

Full 4

Activitat
Identificació de les peces del conjunt mecano. Escriviu a les caselles
corresponents el noms de les peces que apareixen dibuixades. Consulteu la
llista de peces del conjunt mecano i observeu les peces reals que teniu a l’aula.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Escriviu a les caselles corresponents el noms de les peces que apareixen
dibuixades. Consulteu la llista de peces del conjunt mecano i observeu les peces
reals que teniu a l’aula.
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Objectiu
Comprovar la influència de la forma de la secció en la resistència d’una barra.
Contingut
Quan s’ha de construir un objecte és molt més rendible utilitzar la menor
quantitat de material possible. Si es vol construir un pont, una grua, una torreta
d’alta tensió o qualsevol estructura, interessa fer-ho amb la mínima utilització
de material, però de manera que suporti càrregues relativament grans. Això
s’aconsegueix fàcilment donant a les peces una forma determinada.
En aquesta activitat investigareu mitjançant assaigs algunes de les formes que
poden tenir aquestes peces per assolir la màxima resistència a la càrrega.
Activitat
Material necessari: fulls de paper DIN A4 (millor si aprofiteu paper ja
utilitzat), clips per a paper, monedes, dos pilons de llibres o dues capses de
cartó (per fer de plataforma).
Procediment
Quan es realitzen assaigs cal prendre nota sistemàticament de tot el que es fa.
Les dades numèriques es recullen en taules i les descripcions se les acompanya
amb esquemes i croquis. Al final d’aquesta fitxa trobareu la taula de dades que
cal omplir. Escriviu les observacions i feu els dibuixos corresponents assaig per
assaig .
Munteu dues piles de llibres d’igual altura, uns 15 cm, o agafeu dues capses,
per exemple de sabates. Situeu-les una al costat de l’altra amb una separació
d’uns 20 cm. L’assaig consisteix a verificar la càrrega que pot suportar un full
DIN A4 sense doblegar-se, segons la manera com es plegui. Per poder
homologar l’assaig utilitzeu com a càrrega peces metàl·liques o monedes, iguals
entre si, i compteu el nombre que se n’hi pot col·locar.
Monedes o peces
metàl·liques

full plegat

DIN A4

“clips”

Assaig I
Col·loqueu un full de paper fent de pont.
Comproveu amb quantes monedes o amb
quantes peces es pot carregar abans que es
doblegui i caigui.
Assaig II
Plegueu un full longitudinalment. Podeu posarhi uns clips perque no s’obri, queda un gruix
doble. Repetiu l’operació amb la càrrega.
Assaig III
Plegueu un altre cop longitudinalment el full
que ja heu plegat abans. El gruix serà ara
quàdruple. Torneu a afegir-hi càrrega.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Assaig IV
Plegueu un full formant un angle recte i
marqueu-li bé els plecs. Dos clips a cadascun
dels extrems serviran per evitar que es
desplegui. Col·loqueu-hi les monedes o les
peces metàl·liques fins que es doblegui el
paper.
Assaig V
Plegueu un full formant una canal. Col·loqueu
tres clips a cadascun dels extrems perquè es
mantinguin bé els plecs. Torneu a afegir-hi
càrrega fins que es doblegui el paper.

Conclusions
Copieu i ompliu, amb la informació obtinguda amb els assaigs, la taula de dades
següent :

Disposició del paper

Càrrega màxima ( nombre de peces)

Sense plegar
Amb un plec
Amb dos plecs
En angle recte (en L)
En forma de canal* (en U)

a) Amb quin tipus de plegatge suporta més càrrega un full DIN A4?
b) Doneu una explicació als resultats obtinguts.
c) Proposeu un altre tipus de plegatge i intenteu realitzar-lo i assajar-lo.
d) Dibuixeu al vostre quadern les seccions més usuals per a tires metàl·liques,
perfils i bigues.
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Objectius
Comprovar la influència de la forma de la secció en la resistència a la flexió de
les tires metàl·liques de l’aula.
Contingut
Quan s’ha de construir un objecte es procura utilitzar la menor quantitat de
material possible. Si es vol construir un pont, una grua, una torreta d’alta tensió
o qualsevol estructura interessa fer-ho, per raons econòmiques, amb la mínima
utilització de material però de manera que suporti esforços grans. Això
s’aconsegueix fàcilment donant a les peces una forma determinada.
En aquesta activitat comprovareu com les tires metàl·liques del material de
construcció de l’aula de Tecnologia també tenen un comportament diferent
segons la seva forma.
Activitat
Material necessari per a cada grup de treball:
una tira metàl·lica foradada de 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica amb ranura de 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica en escaire i foradada de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica en escaire i amb ranura de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm ;
una tira metàl·lica amb doble filera de ranures;
un serjant de marqueteria de 70 mm ; 40 cm de cordill prim; dues ampolles
de plàstic d’un litre (una buida i l’altra plena d’aigua); un clip; un regle (o
un llistó de fusta ben recte); un escaire graduat; una proveta de 250 cm3
(del laboratori de ciències Experimentals) i un drap o paper absorbent.
Procediment
Per assajar el comportament de les tires metàl·liques sotmeses a esforços les
subjectareu a la taula mitjançant el serjant de marqueteria.
Lligueu el cordill, per un extrem, al coll d’una de les ampolles i per l’altre al
clip que servirà de ganxo per penjar-la de l’últim forat de la tira metàl·lica.
cm 3 = centímetre cúbic
ml = mil·lilitre
1 cm 3 = 1 ml
1.000 cm 3 = 1.000 ml = 1 l
¼ l = 250 cm 3
½ l = 500 cm 3
¾ l = 750 cm 3
1 cm 3 d’aigua Æ 1 g d’aigua
1 l d’aigua Æ 1 kg d’aigua

Per sotmetre la tira metàl·lica a càrregues de valor conegut
omplireu l’ampolla que heu penjat de la tira metàl·lica amb
volums d’aigua, de l’altra ampolla, que mesurareu amb la
proveta. Com ja deveu saber, a la superfície de la Terra, cada
3
centímetre cúbic (cm ) d’aigua pesa un gram. Podeu utilitzar
3
el següents volums d’aigua per a cada tira metàl·lica: 125 cm ,
3
3
3
250 cm , 500 cm i 1.000 cm .
A mesura que augmenti la càrrega, les tires que presentin
menys resistència a la flexió es doblegaran cada cop més.
Amb l’ajut d’un regle o d’un llistó i l’escaire graduat mesureu,
en mil·límetres, el doblegament de la tira.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Abans de començar els assaigs prepareu una taula, com la que teniu a
continuació, per a l’anotació de les dades que obtindreu.

Resistència a la flexió de les tires metàl·liques
Tipus de tira metàl·lica

Doblegament en mm en funció de la càrrega_
125 g

500 g

750 g

1.000 g

tira metàl·lica foradada
de 15 x 500 x 1.5 mm
tira metàl·lica amb ranura
de 15 x 500 x 1.5 mm
tira metàl·lica en escaire i foradada
de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm
tira metàl·lica en escaire i amb ranura
de 15 x 15 x 500 x 1.5 mm
tira metàl·lica amb doble filera de ranures
de 30 x 500 x 1.5 mm

llistó de referència
tira metàl·lica

pes

Conclusions
a) Quin tipus de tira metàl·lica de les que teniu a l’aula de Tecnologia és la més
resistent a la flexió? Quina és la menys resistent?
b) Quines de les tires contenen exactament la mateixa quantitat de material?
c) Intenteu explicar la raó per la qual unes tires són més resistents a la flexió
que les altres.
En acabat de realitzar els assaigs redreceu de nou les tires que s’hagin doblegat.
Per ajudar-vos podeu utilitzar el cargol de banc.
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Objectius
Obtenir una sèrie de peces auxiliars per al muntatge d’estructures.
Mecanitzar peces metàl·liques amb les eines de l’aula.
Contingut
Durant el muntatge d’estructures amb el material de construcció de l’aula de
Tecnologia comprovareu que necessitareu peces de diferents mides. Aquestes
peces us les heu de preparar vosaltres mateixos. A poc a poc las anireu
acumulant a mesura que feu nous muntatges. Recordeu que és molt important
recuperar després de cada projecte les peces per a tornar-les a utilitzar. És per
això que és molt important desar-les classificades per mides.
Haver de preparar totes les peces abans de començar amb els diferents
muntatges pot ser moltes vegades empipador. Per aquest motiu, de tant en tant,
i per agafar pràctica amb el treball de mecanització podeu dedicar algun temps
a preparar peces. A continuació us proposem elaborar-ne algunes, però n’hi
podeu afegir d’altres que us semblin també importants.
Activitat
Material necessari: tira metàl·lica foradada, serra d’arc, cargol de banc,
llima de mitja canya, alicates universals, retall d’aglomerat ( 20 x 20 cm
aprox.), regle graduat, retolador permanent o llapis tou.
Procediment
Les peces que us proposem són escaires d’un forat per banda, escaires de dos
forats per banda, tires d’unió de dos forats i tires d’unió de quatre forats. A
aquestes podeu afegir-hi les que cregueu útils de tenir preparades. En tot cas
heu de discutir-ho al vostre grup.
escaires

tires d’unió

1. Per fer les tires rectes i els escaires necessiteu,
per començar, tallar trossos de tira metàl·lica
de dos i de quatre forats. La primera operació
és el traçat de la línia de tall. Aquesta línia ha
d’estar exactament al mig de dos forats i ha de
ser exactament perpendicular. Traceu-la amb
un retolador permanent o amb un llapis molt
tou.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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2. Subjecteu amb el cargol de banc la tira que heu
de tallar. La línia de tall ha de quedar ben
visible i a una distància de 10 a 20 mm de la
vora de les mandíbules.

Es convenient arrodonir els extrems de les
tires metàl·liques. Es pot utilitzar una
volandera o una moneda com a plantilla.

3. Si no teniu molta pràctica amb el serrat, us pot
ser més fàcil marcar una osca amb la llima de
mitja canya. D’aquesta manera no us relliscarà
la llima en començar.
4. Llimeu a poc a poc i amb passades regulars,
amb la serra lleugerament inclinada. La
màxima força es fa en avançar la llima
endavant perquè així s’aprofita el pes del cos.

Plegament d’un tros
de tira metàl·lica
mitjançant les alicates
universals.

L’escaire ha de col·locarse
per la part interior.

5. Després de serrar les peces s’han d’eliminar
rebaves i arestes tallants amb la llima. També
és recomanable arrodonir els vèrtexs, és a dir
les puntes. Per fer-ho es subjecta la peça
també amb el cargol de banc.
6. Si es tracta d’una peça recta ja no cal fer res
més. Les tires que han de servir d’escaires
s’han de doblegar. Per fer-ho primer traceu,
també just al mig entre dos forats, la línia de
doblegament. Subjecteu la peça amb el cargol
de banc de manera que la línia marcada quedi
arran de les mandíbules.
7. Doblegueu la peça, fins on us sigui possible,
amb les alicates universals. Heu de tenir una
cura especial que la peça es doblegui per la
línia traçada sense corbar-se. Amb el retall
d’aglomerat premeu, recolzant-vos sobre la
peça fins a doblegar-la amb un angle de 90 º.
Aquesta operació es podria fer també picant
amb el martell de boques de plàstic, però no és
recomanable picar sobre les mandíbules del
cargol de banc.
Observeu a les figures quina és la utilitat de les
peces proposades. Fixeu-vos que els escaires
es col·loquen preferentment per la part interna
de l’angle que formen les tires que s’uneixen.
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Objectius
Comprendre el paper del triangle en el disseny d’estructures.
Contingut
Els triangles són els polígons més senzills. Malgrat la seva simplicitat, tenen una
propietat que el quadrat, el pentàgon, l’hexàgon o qualsevol altre polígon no
posseeix: no es poden deformar sense separar els seus costats. Dit d’una altra
manera, per deformar un triangle s’ha de trencar. Aquest principi tan simple és
el fonament de totes les estructures. L’exemple més famós es la torre Eiffel de
París. Però en teniu molts altres ben a prop vostre. Per exemple, afegir un
escaire a una prestatgeria per evitar que es torci és afegir-li un triangle.
Activitat I
Material necessari: regle graduat, semicercle graduat (transportador), llapis,
goma d’esborrar, maquineta de fer punta, etc.
Procediment
1. Observeu els polígons representats a continuació, copieu-los i anoteu les
triangle equilàter
triangle rectangle
mides dels costats.
quadrat
2. Intenteu dibuixar triangles amb les mateixes mides dels seus costats però
rombe
amb angles diferents.
rectangle
paral·lelogram no rectangle
trapezi
hexàgon regular

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat II
Material necessari: tires metàl·liques foradades de 15 x 500 x 1.5 mm, cargols
M4, femelles M4, clau fixa amb dues boques per a M 4, tornavís de vora
recta de 3 x 100 mm, reblons de plàstic, semicercle graduat (transportador).
Procediment
1. Amb les tires metàl·liques i fent ús dels cargols i les femelles, munteu
polígons de diferents nombres de costat i mides diverses. No colleu amb
força les femelles. Anoteu la longitud de cada costat comptant el nombre de
forats i mesureu els angles. Utilitzeu també els reblons de plàstic per al
muntatge.
2. Intenteu deformar els polígons, sense doblegar ni torçar les tires. Recordeu
que les femelles han d’estar relativament fluixes. Quina conclusió es pot
treure quant a la seva facilitat per canviar de forma?
3. Munteu un rectangle com el de la figura X, de 24 x 18 forats. Reforceu-lo
amb una altra tira, sempre sense collar amb força. Assageu les diferents
possibilitats representades a les figures Y, Z, W . Quina disposició de la tira
auxiliar és la que dona més estabilitat? Expliqueu per què una solució és més
estable que les altres.

X

Y

Z

W
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Objectius
Analitzar la relació entre els costats d’un triangle rectangle muntat amb les tires
metàl·liques de l’aula.
Contingut
Els triangles rectangles són un cas particular dels triangles. En el cas dels
triangles rectangles un dels seus angles té un valor de 90º, és a dir, es tracta
d’un angle recte. A més de complir aquest requisit, els triangles rectangles
acompleixen una altra condició coneguda com el teorema de Pitàgores.

h

a

h Î hipotenusa
a, b Î catets

90º

Teorema de Pitàgores
h2 =a2 + b2

b
Segons el teorema de Pitàgores, als triangles rectangles, el quadrat de la
hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets. Hi ha diversos números
sencers que poden correspondre a les mides d’un triangle rectangle. Si preneu
com a unitat de mesura la distància de forat a forat a les tires metàl·liques de
l’aula podeu muntar triangles rectangles a les estructures que dissenyeu. És el
cas dels escaires fets amb les tires foradades.

a

b

3

4

6

10
12

9
8

15

15

20
25

24

18

13
15

16

20

h

26

21
30

Activitat
Material necessari: 3 tires metàl·liques foradades (senceres), 3
cargols i 3 femelles M4, tornavís de vora recta 3 x 100 mm, clau fixa
per femella M4, escaire.
Procediment
Observeu la taula que teniu al
costat. La primera columna
correspon al valor de la hipotenusa
i les dues altres als dels dos catets
de diversos triangles rectangles. A
cadascuna de les files hi manca un
valor,
el
podríeu
obtenir
matemàticament
aplicant
el
teorema de Pitàgoras. Però no realitzareu cap càlcul, les xifres indiquen un nombre de segments, forat a
forat de les tires metàl·liques. Agafeu en primer lloc un escaire i uniu
dues tires, pels últims forats, de manera que formin un angle recte
perfecte. Les dues tires faran el paper de catets i la tercera
d’hipotenusa. Esbrineu els valors que falten. Anoteu la taula i tot el
que heu fet al vostre quadern de treball.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectius
Manipular amb habilitat el material de construcció de l’aula.
Dissenyar i muntar estructures tridimensionals.
Contingut
Qualsevol projecte construït a partir Els triangles són els polígons més senzills.
Malgrat la seva simplicitat, tenen una propietat que el quadrat, el pentàgon,
l’hexàgon o qualsevol altre polígon no posseeix: no es poden deformar sense
separar els seus costats. Dit d’un altre manera, per deformar un triangle s’ha de
trencar. Aquest principi tan simple és el fonament de totes les estructures.
L’exemple més famós es la torre Eiffel de París. Però en teniu molts altres ben
aprop vostre. Per exemple, afegir un escaire a una prestatgeria per evitar que es
torci és afegir-li un triangle.
Activitat
Material necessari: regle graduat, alicates de boca rodona, alicates
universals, serra d’arc, cargol de banc, clau fixa amb dues boques per a M
4, tornavís de vora recta de 3 x 100 mm, tires metàl·liques foradades
planes i en escaire, tires metàl·liques amb ranura planes i amb escaire,
filferro de 1 mm Ø, cargols M4 de 6 mm i de 10 mm, femelles M4, material
de dibuix.
Procediment
A les estructures que construireu en aquesta activitat combinareu les tires
metàl·liques amb peces de filferro que us podeu fer vosaltres mateixos. Les
tires de filferro serviran per unir entre si les tires del mecano.
Les tires metàl·liques amb ranura són molt útils per unir tires metàl·liques
foradades en qualsevol angle sense que hagin de coincidir exactament els
forats.
Tires de filferro

Les mides més aconsellables per a les tires de
filferro són 60, 80 i 100 mm. Per aconseguir
aquesta llargària heu d’afegir uns 25 mm en
tallar el filferro per a les anelles dels extrems.
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Exemples d’estructures amb tires metàl·liques i filferro

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectius
Dissenyar i muntar estructures fetes amb llistons.
Contingut
Amb llistons prims és molt senzill construir estructures utilitzant les eines de
l’aula. Si els llistons es combinen amb el contraplacat i es fa servir l’aglomerat
de fibra de densitat mitjana (DM) per a les bases ja es té, pràcticament, tot el
que es pot necessitar per construir una gran varietat de maquetes
Activitat I
Material necessari: regle graduat, xerrac, serra d’arc, pistola
termoencoladora, llistons quadrats, llistons plans, contraplacat (de 3 mm),
aglomerat de fibra, material de dibuix, (vernissos, pintures, pinzells i pots a
voluntat).
És convenient utilitzar els llistons més prims que es trobin. Es poden utilitzar
també barretes i altres perfils.
Procediment
Observeu els exemples de la pàgina següent. Inspireu-vos-hi en ells per fer el
vostre disseny. Es facilita molt la feina, en dissenyar i muntar estructures, si es
fa a partir d’un nombre petit de peces que es repeteixen.
1. Discutiu en grup la solució al problema plantejat. Per exemple, la maqueta
d’un pont, una torreta de vigilància, etc. Dibuixeu els croquis de les diverses
propostes i trieu-ne una.
2. Esbrineu i destrieu el material que utilitzareu per a la construcció;
comproveu-ne les dimensions: gruixos i diàmetres.
3. A partir del projecte seleccionat i el material disponible dibuixeu el croquis
definitiu.
4. Feu la llista de les peces que caldrà tallar i calculeu el material que
necessitareu.
5. Organitzeu el procés de treball i distribuïu les feines.
Preneu nota, al vostre quadern o dossier de treball, de totes les decisions,
càlculs i dibuixos que feu al vostre grup. Les estructures tridimensionals són
difícils de dibuixar, és normal tenir dificultats. Representeu-les molt
esquemàticament.
Les unions les fareu amb la pistola termoencoladora perquè és el sistema més
ràpid i fàcil. Recordeu que triga uns minuts a escalfar-se. Mentre es treballi
amb ella es millor no desconnecta-la. Heu de tenir-la sobre un cartó o retall
d’aglomerat a fi que no regalimi sobre la taula. S’ha d’utilitzar poca cola i les
peces per enganxar han d’unir-se ràpidament i mantenir-se en la posició
desitjada fins que es refredi la cola. En cas d’error es poden desencolar les
peces escalfant els punts encolats amb un assecador de cabell (també es podria
fer amb una pistola d’aire calent); aquesta operació només s’ha de fer sota la
supervisió directa del professor o la professora.
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Exemples d’estructures amb fusta per
muntar amb la pistola termoencoladora

Taula

Cadira

Pont

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Comprendre el funcionament dels operadors mecànics de l’aula de Tecnologia.
Contingut
A l’aula de Tecnologia tenim, per introduir l’estudi de la mecànica, un conjunt
d’operadors didàctics que corresponen a quatre sistemes de transmissió del
moviment entre dos eixos paral·lels: transmissió per politges, transmissió per
engranatge recte, transmissió per engranatge recte i cadena, transmissió per
engranatge recte intermedi
Activitat
Material necessari: conjunt d’operadors mecànics, regle graduat, material de
dibuix i quadern de treball.
Procediment
Trieu un dels operadors i realitzeu els exercicis corresponents. Quan acabeu
bescanvieu-lo amb el d’un grup que en tingui un de diferent i feu els exercicis.
Repetiu l’operació fins a haver estudiat els quatre operadors.
Transmissió per politges

A

B

Observeu atentament l’operador; les politges estan agrupades en
cons de politges. Feu-lo anar; a continuació comproveu diverses
combinacions amb diferents diàmetres i realitzeu els exercicis:

1. Dibuixeu l’esquema de les politges amb la corretja. Feu girar el sistema i
assenyaleu el sentit de gir de cada politja. Quina de les dues gira més ràpid?
2. Mesureu amb el regle els diàmetres de les politges:
diàmetre en mm de la politja A (d1) =
diàmetre en mm de la politja B (d2) =
3. Comproveu quantes voltes dóna la politja B mentre feu girar molt lentament
la politja A. Anoteu les observacions en taules com la següent:
Ø politja A :

nombre de voltes de la politja A (n1) :

Ø politja B :

nombre de voltes de la politja B (n2) :

1

2

3

4

5

(si el nombre de voltes de la politja B no fos exacte afegiu-hi, aproximadament, la
part de volta corresponent, per exemple: 3 ½, 2 ¼, 4 ¾... )

4. Trobeu els números sencers mes petits que permetin expressar la relació
entre el nombre de voltes de les dues politges. (n1 i n2)
5. Dividiu els dos números obtinguts a l’exercici anterior n2 ;a continuació
n1

dividiu els diàmetres de les dues politges d1 . Compareu els resultats.
d2

6. Multipliqueu n2· d1 i n1· d2 , respectivament. Compareu els resultats.
7. Quina conclusió es pot treure de tot el que heu observat?
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Transmissió per engranatge recte
Observeu atentament l’operador i feu-lo anar; a continuació
realitzeu els exercicis següents :
1. Dibuixeu un esquema de l’engranatge. Feu girar el sistema i assenyaleu el
sentit de gir de cada roda dentada. Quina de les dues gira més ràpid?
Per no haver de
dibuixar totes les
dents, les rodes
dentades es
representen amb
dues
circumferències
concèntriques, la
línia més gruixuda
representa les
puntes de les dents
i la mes fina les
valls.

2. Compteu el nombre de dents de cadascuna de les rodes dentades:
nombre de dents de la roda dentada gran (z1) =
nombre de dents de la roda dentada petita (z2) =
3. Comproveu quantes voltes dóna la roda petita mentre feu girar molt
lentament la gran. Anoteu les observacions en un quadre com el següent:
nombre de voltes de la politja gran (n1)

1

2

3

4

5

nombre de voltes de la politja petita (n2)
(si el nombre de voltes de la politja petita no fos exacte afegiu-hi,
aproximadament, la part de volta corresponent, per exemple: 3 ½, 2 ¼, 4 ¾... )

4. Trobeu els números sencers mes petits que permetin expressar la relació
entre el nombre de voltes de les dues rodes dentades. (n1 i n2)
5. Dividiu els dos números obtinguts a l’exercici anterior n2 , a continuació
n

1
dividiu el nombre de dents de les dues rodes z1 . Compareu els resultats.

z2

6. Multipliqueu z2· d1 i z1· d2 , respectivament. Compareu els resultats.
Transmissió per engranatge recte i cadena
Observeu atentament l’operador i feu-lo anar; a continuació
realitzeu els exercicis següents:
1. Dibuixeu un esquema de la transmissió. Feu girar el sistema i assenyaleu el
sentit de gir de cada roda dentada. Quina de les dues gira més ràpid?
2. Compteu el nombre de dents de cadascuna de les rodes dentades:
nombre de dents de la roda dentada gran (z1) =
nombre de dents de la roda dentada petita (z2) =
3. Comproveu quantes voltes dóna la roda petita mentre feu girar molt
lentament la gran. Anoteu les observacions en un quadre com el següent:
nombre de voltes de la politja gran (n1)

1

2

3

4

5

nombre de voltes de la politja petita (n2)
(si el nombre de voltes de la politja petita no fos exacte afegiu-hi,
aproximadament, la part de volta corresponent, per exemple: 3 ½, 2 ¼, 4 ¾... )

4. Trobeu els números sencers mes petits que permetin expressar la relació
entre el nombre de voltes de les dues rodes dentades. (n1 i n2)
5. Dividiu els dos números obtinguts a l’exercici anterior n2 ;a continuació
n1

dividiu el nombre de dents de les dues rodes z1 . Compareu els resultats.
z2

6. Multipliqueu z2· d1 i z1· d2 , respectivament. Compareu els resultats.
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Transmissió per engranatge recte intermedi

B
A

C

Observeu atentament l’operador i feu-lo anar; a continuació
realitzeu els exercicis següents:

1. Dibuixeu l’esquema d’aquest engranatge amb les seves rodes dentades. Feu
girar el sistema i assenyaleu el sentit de gir de cada roda. Quina de les tres
gira més ràpid?
2. Compteu el nombre de dents de les rodes dentades:
nombre de dents de la roda dentada A (z1) =
nombre de dents de la roda dentada B (z2) =
nombre de dents de la roda dentada C (z3) =
3. Comproveu quantes voltes dóna la roda petita mentre feu girar molt
lentament una de les grans. Anoteu les observacions en un quadre com el
següent:
nombre de voltes de la roda A (n1)

1

2

3

4

5

nombre de voltes de la roda B (n2)
nombre de voltes de la roda C (n3)
(si el nombre de voltes d’alguna de les rodes no fos exacte afegiu-hi,
aproximadament, la part de volta corresponent, per exemple: 3 ½, 2 ¼, 4 ¾... )

4. Trobeu els números sencers mes petits que permetin expressar la relació
entre el nombre de voltes de les rodes A i B ; B i C ; A i C.
5. Dividiu els nombres de voltes obtinguts anteriorment, Î
a continuació dividiu el nombre de dents de les rodes Î
Compareu-ne els resultats.

n1
n2

n2
n3

n1
n3

z2
z1

z3
z2

z3
z1

6. Quina conclusió podeu treure de tot plegat ?
Conclusions
1. Influeix la longitud de la corretja de transmissió en la velocitat de gir de les
politges? Per què?
2. La relació que hi ha entre el nombre de voltes que donen dues politges unides per
una corretja de transmissió rep el nom de relació de transmissió.
relació de transmissió Î i = n1/n2
De què depèn la relació de transmissió entre dues politges?
3. També es parla de relació de transmissió entre dues rodes dentades que formen un
engranatge. De què depèn la relació de transmissió entre dues rodes dentades d’un
engranatge?
4. Quina influència té el nombre d’elements d’una cadena de transmissió en un
sistema format per engranatge recte i cadena?
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Objectiu
Comprendre la utilitat i els principis mecànics de les manovelles.
Practicar el roscatge sobre barreta de llautó de 3,9 mm.
Comprovar els efectes d’un tractament tèrmic sobre un objecte de metall.
Contingut
Les manovelles són un sistema de transmissió del moviment.
Consisteixen en una barra que, en ser accionada per un
extrem, imprimeix un moviment de rotació a un eix al qual
està fixada per l’altre extrem.
Quan més llarg sigui el braç més gran serà la força que farà la
roda fixada a l’eix. La que mostra la figura es pot interpretar
com un cas particular de la palanca.

Quan més llarg sigui el braç
més gran serà la força que farà
la roda fixada al eix

L’accionament per manovella la trobareu en nombrosos
aparells i màquines que ja coneixeu, per exemple el pedal de
la bicicleta és un mena de manovella. En molts muntatges
podreu optar entre la manovella o el motor com a origen del
moviment. De moment la podreu aplicar al muntatge
d’operadors per a l’estudi de la transmissió i la transformació
del moviment.
Amb el mecano de l’aula de Tecnologia podem construir
manovelles utilitzant tres tècniques:
Barreta llisa doblegada
Es talla la barreta a la mida adient i amb l’ajut del cargol de
banc i unes alicates se li dóna la forma típica de manovella.
Segons les característiques del metall, per exemple del llautó,
la barreta es pot trencar en intentar doblegar-la. Quan
succeeix això, la fragilitat es deu a l’estructura interna del
metall que es pot modificar amb la recuita dels punts on
s’hagi de doblegar. La recuita s’aconsegueix escalfant la
barreta fins a la roentor en aquests punts amb un bufador o
amb un bec bunsen de laboratori i refredant-la sobtadament.
Barreta roscada unida a una tira metàl·lica amb un cargol
A diferència del cas anterior, en lloc d’utilitzar-se una barreta
roscada com a eix, es fa servir un barreta llisa i es rosca a uns
5 mm d’un dels extrems. Aquest sistema és una bona ocasió
per practicar el roscatge amb la filera per a M 4. La resta del
muntatge és com en el cas anterior.
Barreta llisa roscada en un extrem amb tira metàl·lica
La barreta roscada M 4 actua d’eix, la tira metàl·lica de barra
o braç de la manovella i un cargol M 4 de 25 o 30 mm fa la
funció de maneta.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat I Manovella amb barreta llisa doblegada
Material necessari: Barreta metàl·lica llisa de 3,9 mm Ø, regle graduat, serra
d’arc, llima plana o de mitja canya, cargol de banc, alicates universals.

Procediment
1. Dibuixeu un croquis amb les dimensions que ha de tenir la manovella.
2. Calculeu la longitud total de la barreta. Sumeu els tres segments tal com
mostra la figura.
3. Serreu la barreta utilitzant la serra d’arc i el cargol de banc. Elimineu la
rebava amb la llima. (Abans de serrar comproveu que no hi hagi cap tros de
barreta de la mida adient).
4. Subjecteu la barreta amb el cargol de banc i doblegueu-la començant per
l’eix. Utilitzeu les alicates si us és necessari.

Activitat II Manovella amb barreta roscada
Material necessari: Barreta roscada M 4, tira metàl·lica foradada, regle
graduat, cargol M 4 de 30 mm , 3 femelles M 4, clau fixa per a M 4, tornavís
de vora recta de 3 x 100 mm, serra d’arc, cargol de banc, llima.

Procediment
1. Dibuixeu un croquis amb les dimensions que ha de tenir la manovella.
2. Serreu la barreta roscada utilitzant la serra d’arc i el cargol de banc (Abans
de serrar colleu una femella a la barreta i després traieu-la per l’extrem
serrat. Aquest procediment permet refer l’inici de la rosca). Serreu la tira
metàl·lica a una longitud de 2 o 3 forats. (Elimineu la rebava amb la llima.
Abans de serrar comproveu que no hi hagi cap tros de tira metàl·lica de la
mida adient).
3. Munteu la manovella.
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Activitat III Manovella amb barreta llisa roscada amb filera
Material necessari: Barreta llisa de 3,9 mm Ø, tira metàl·lica foradada, regle
graduat, escaire, cargol M 4 de 30 mm , 3 femelles M 4, clau fixa per a M 4,
tornavís de vora recta de 3 x 100 mm, serra d’arc, llima, cargol de banc,
filera de roscar M 4 i portafileres.
Procediment
1. Dibuixeu un croquis amb les dimensions que ha de tenir la manovella.
2. Serreu la barreta utilitzant la serra d’arc i el cargol de banc. Serreu la tira
metàl·lica a una longitud de 2 o 3 forats. Elimineu les rebaves amb la llima.
(Abans de serrar comproveu que no hi hagi cap tros de barreta o de tira
metàl·lica de la mida adient).
3. Col·loqueu la barreta verticalment en l cargol de banc de manera que
sobresurti uns 20 mm, comproveu la verticalitat amb l’escaire.
Subjecteu la filera en el portafileres. En començar a roscar és molt important
que el portafileres estigui totalment horitzontal. Primer feu mitja volta en el
sentit de les agulles del rellotge i després un quart de volta en sentit contrari,
per desprendre la ferritja. De tant en tant lubrifiqueu amb oli.
4. Munteu la manovella.

roscatge amb mascle

roscatge amb filera

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer les diferents tècniques per fixar als eixos les rodes i les politges del
mecano de l’aula.
Contingut
Quan es col·loca una roda en un eix, de vegades interessa que giri solidària amb
aquest eix, és a dir, conjuntament. Però si la roda no està ben fixada a l’eix pot
ser que rellisqui. Un dels dos no transmet el moviment a l’altre. De vegades
això es precisament el que interessa que passi, aleshores es diu que la roda gira
boja, independentment de l’eix o arbre que la sosté. Quan les rodes tractores,
les rodes dentades o les politges han de transmetre o rebre força a través de
l’eix és molt important aconseguir que no rellisquin sobre aquest eix. Amb el
mecano de l’aula de Tecnologia es poden utilitzar tres tècniques:
Fixació amb cola termofusible sobre barreta llisa
Es tracta de posar una mica de cola amb la pistola
termoencoladora al voltant de l’eix, tocant a la roda.
Posteriorment si es vol retirar la cola, que és molt tova, és
relativament fàcil, fer-la saltar amb un ganivet.
Fixació amb femelles sobre barreta roscada
La barreta roscada permet situar a banda i banda de les rodes una
femella. Entre cada femella i la roda pot col·locar-se una
volandera per evitar que en collar la femella es faci malbé el
plàstic de la roda. És una bona solució, però en general es
preferible utilitzar les barretes llises com a eixos.
Fixació amb collaret de topall amb casquet
Aquest és, sens dubte, el millor procediment per a la fixació de
rodes a les barretes. El casquet que sobresurt del topall té un
diàmetre extern de 5 mm, mentre que el diàmetre del forat de les
rodes és de 4 mm. Tanmateix, atès que el plàstic té un grau elevat
de flexibilitat, és possible encastar a pressió el casquet dels
collarets de topall en el forat de les rodes. El casquet entra a
pressió i el collaret resta definitivament unit a la roda. El cargol
de fixació del collaret permet instal·lar i retirar les rodes de les
barretes sense cap dificultat.
Per unir el collaret a les rodes de plàstic, en primer lloc, és
necessari aixamfranar lleugerament el forat per permetre que el
casquet del topall pugui entrar una mica en el forat. A continuació
s’ha de fer entrar el casquet a pressió. Això es pot aconseguir
picant amb el martell de boques de plàstic sobre un retall
d’aglomerat (per no marcar la taula amb el collaret). Una altra
manera de fer-ho és prement el casquet contra la roda entre les
mandíbules del cargol de banc. El més important és evitar que el
casquet entri tort; per aquest motiu és millor fer-ho a poc a poc
amb el cargol de banc.
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Activitat
Material necessari: rodes, rodes dentades, politges, con dentat, barreta llisa
de 3,9 mm Ø, barreta roscada M4, collaret de topall 4 mm Ø amb casquet
curt, collaret de topall 4 mm Ø amb casquet llarg, cargols M 4 de 6 mm,
femelles M 4, planxes de poliestirè foradades en forma d’U de 75 x 150 x 2
mm, claus fixes per a M 4, tornavís de vora recta i tija de 2,5 x 75 mm, serra
d’arc, llima plana o de mitja canya.
Procediment
En aquesta activitat heu d’assajar els diferents mètodes de fixació de rodes i de
politges a fi de comprovar quin dels mètodes us resulta més útil. Fixeu-les a
manovelles que faran el paper d’eixos.
Com a suport per a les manovelles utilitzeu tres planxes de poliestirè foradades
en forma d’U de 75 x 150 x 2 mm.
Per assajar l’eficàcia de la fixació, subjecteu la roda amb una mà mentre que
amb l’altra mà accioneu la maneta de la manovella. Comproveu si la fixació de
la roda suporta un esforç suficient sense relliscar.
Observeu que primer cal passar l’eix per un forat, col·locar la roda i passar
després l’eix per l’altre forat de suport. Si es tracta d’una barreta roscada,
compteu també amb les femelles i les volanderes. Després de col·locada la roda
i passat l’eix es fixa la roda amb el mètode que correspongui.
Anoteu tots els assaigs que feu al vostre quadern de treball, expliqueu com els
heu realitzat i les conclusions a què heu arribat.
a) Quina tècnica de fixació de rodes i politges a un eix és la més fàcil?
b) Amb quin mètode queden les rodes i les politges més ben agafades?
c) Quin mètode fareu servir per als vostres muntatges i per quina raó?

collaret de topall 4 mm Ø
amb casquet curt

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer els diferents sistemes de transmissió del moviment que es poden
aplicar amb el material de construcció de l’aula de Tecnologia.
Contingut
La transmissió del moviment i, com a conseqüència, de la força és un dels
aspectes fonamentals de la mecànica. Però moltes vegades no és només la
simple transmissió del moviment el que es busca, si no que també es pretén
assolir la transformació del moviment, de circular en lineal, per exemple.
Els conjunt d’operadors mecànics de l’aula de Tecnologia permet estudiar els
sistemes de transmissió del moviment més importants. Amb el mecano de l’aula
els podeu reproduir i afegir-ne uns quants més. Els sistemes de transmissió del
moviment els trobareu en analitzar nombrosos aparells i màquines d’us quotidià
i els podreu aplicar en els petits projectes que construireu a l’aula.

Classificació dels principals sistemes de transmissió del moviment
(practicables a l’aula de Tecnologia)
♦ Rotatori a rotatori
• Sistemes rígids
∗ Entre eixos paral·lels
1. Rodes de fricció
2. Engranatges cilíndrics
∗ Entre eixos no paral·lels
3. Vis sens fi
4. Engranatges cònics
• Sistemes elàstics o deformables
∗ Entre eixos paral·lels
5. Politges amb corretja
6. Rodes dentades amb cadena
∗ Entre eixos no paral·lels
7. Junta Cardan
♦ Rotatori a rectilini
8. Lleves
9. Rodes excèntriques o manovelles amb biela
10. Cremallera
11. Politja amb cable
12. Rosca mascle amb femella
13. Roda tractora per fricció sobre superfície
♦ Rectilini a rotatori
14. Biela amb manovella o amb cigonyal
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politges de 40

1. Rodes de fricció
Propietats
És un sistema suau, sense soroll, que permet a les rodes
relliscar en cas de blocatge. Per aquest mateix motiu no
pot transmetre forces massa grans. Es produeix inversió
del sentit de gir. La relació de transmissió depèn del
diàmetre de les rodes. ( i = d1 / d2 ) (d = diàmetre)
Exemples
Mecanismes de tracció de cassettes.

corona de 40 mm

2. Engranatges cilíndrics
Propietats
Format per rodes dentades. Sempre és una mica sorollós.
Les rodes no poden relliscar l’una respecte de l’altra.
Poden transmetre forces molt grans. Es produeix inversió
del sentit de gir. La relació de transmissió depèn del
nombre de dents. ( i = z1 / z2 ) (z = nombre de dents)

engranatges de rellotge

Exemples
Són uns elements fonamentals a la mecànica: les trobareu
en un gran nombre de màquines. Per exemple: canvi de
marxes de l’automòbil, engranatges de rellotge, motors
amb reductors de velocitat (mecano), etc.
3. Vis sens fi o cargol sense fi
Propietats
Format per un cargol que engrana en una roda dentada que
tenen els eixos respectius en angle recte. És un sistema
irreversible que dóna lloc a una gran reducció, només el
cargol pot moure la roda i no a l’inrevés. Si el cargol és de
filet simple, com els de l’aula, per cada volta del cargol la
roda dentada avança una dent. La relació de transmissió
depèn del nombre de dents de la roda dentada.

cargol sens fi

Exemples
Claus de la guitarra per tibar les cordes, mecanismes de
vaivé en ventiladors (combinat amb biela), grues.
4. Engranatges cònics
Propietats
Si es combinen entre ells, els eixos formen un angle recte.
Es produeix també una inversió en el sentit de gir. També
es pot combinar un con dentat amb una roda dentada. La
relació de transmissió depèn del nombre de dents.

engranatges cònics d’un diferencial

Exemples
Podeu trobar engranatges cònics als diferencials dels
automòbils, a les batedores manuals, als trepants manuals,
i al portabroques amb la seva clau.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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5. Politges amb corretja
Propietats
Aquest sistema de transmissió permet transmetre el moviment entre
eixos molt separats. És silenciós i la capacitat de transmetre força depèn
del tipus de corretja, però en cas de blocatge les corretges patinen. No
es produeix inversió del sentit de gir i la relació de transmissió depèn
dels diàmetres de les politges. ( i = d1 / d2 )
Exemples
Els exemples són molt nombrosos. Per exemple a l’auto-mòbil el
trobareu al ventilador, a l’alternador, a les bombes d’aigua i a la de l’oli,
etc. El bombo de la màquina de rentar rep el moviment del motor pel
mateix sistema. Un altre exemple el teniu en els cons de politges del
trepant de sobretaula. Antigament les màquines de les fàbriques estaven
connectades a l’embarrat per politges.
6. Engranatges amb cadena
Propietats
És un sistema una mica sorollós, que permet transmetre
grans esforços entre eixos molt separats. No es produeix
inversió del sentit de gir i la relació de transmissió depèn
del nombre de dents de les dues rodes dentades. ( i = z1 / z2
)
Exemples
La cadena de les bicicletes i les motos en són el millor
exemple. Moltes màquines utilitzen també aquest sistema.
transmissió per cadena
al plat d’una bicicleta

7. Junta de Cardan o transmissió en creueta
Propietats
Connecta dos eixos no alineats entre si. Permet variar
l’angle que formen els dos eixos entre si sense que aquest
fet perjudiqui la transmissió del moviment. No hi ha
modificació en el sentit de gir ni en la velocitat de rotació.
Exemples
Transmissió en motos BMW, transmissió cap a l’eix
posterior en camions.

transmissió en creueta

8. Lleves
Propietats
Transformen el moviment circular en un de lineal de poc
recorregut. És irreversible. La lleva només fa força en un
sentit, el retorn s’aconsegueix per una molla o per
gravetat.

lleva

Exemples
Les vàlvules d’admissió i expulsió del motor d’explosió
són accionades per lleves. El martinet de la farga catalana
s’aixecava per l’acció de lleves. Permeten la sincronització
entre un moviment circular i d’altres mecanismes.
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9. Mecanisme d’ excèntrica o manovella amb biela
Propietats
Un moviment circular es transforma en moviment lineal
d’anada i tornada. Pot ser reversible. La biela és la peça que
transmet el moviment, pot estar unida a una roda per un punt
excèntric, o bé a una manovella.
Exemples
El moviment de vaivé de l’agulla de la màquina de cosir és una
aplicació clàssica d’aquest sistema de transformació del
moviment. Un mecanisme semblant és el de la serra elèctrica
de vogir i d’altres màquines serradores.
mecanisme d’excèntrica

cremallera

10. Cremallera
Propietats
Una roda dentada engrana en una barra dentada o cremallera.
En alguns casos és la cremallera la que es desplaça i en altres la
que avança és la roda. Quants més dents tingui la roda més
ràpid serà el moviment de la cremallera, però menor la força
que es transmet. El sistema pot ser reversible.
Exemples
Són força nombrosos, com el mecanisme d’elevació de la taula
de suport del trepant de sobretaula, el tren cremallera, el
mecanisme d’enfocar el microscopi, portes corredisses, etc.
11. Politja amb cable

politja amb cable

Propietats
Cal no confondre els sistema de transmissió del moviment de
politges amb corretja amb la transformació del moviment
circular de la politja en el lineal del cable. El cable dóna,
almenys, una volta sencera a la politja. De vegades en lloc
d’una politja, en realitat, es tracta d’un tambor al qual la politja
dóna diverses voltes. Aquest sistema és de moviment
reversible.
Exemples
Els funiculars, les ascensors i les grues presenten aquest tipus
de transformació del moviment.
12. Rosca mascle amb femella
Propietats
Es tracta d’una barra roscada, és a dir un cargol, que en girar
dins d’una peça amb una rosca dóna lloc a un desplaçament
lineal. En segons quins casos és el cargol el que es desplaça i en
altres la peça amb la femella.

rosca mascle amb femella

Exemples
La mandíbula mòbil del cargol de banc, el cargol del serjant i la
torreta del torn es desplacen per aquest sistema.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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13. Roda tractora per fricció
Propietats
Les rodes responsables de la tracció provoquen la
transformació del moviment circular de la roda en el lineal
del vehicle per la fricció amb la superfície del terra. Pot ser
la superfície la que es desplaça o pot ser el mecanisme o
l’aparell que conté la roda el que ho fa.
Exemples
Gràcies a la fricció entre la roda i el terra, L’exemple més obvi és el de les rodes tractores d’un
vehicle. El desplaçament d’una làmina entre corrons és
el moviment circular de la roda es transforma en el moviment lineal del vehicle.
també un exemple d’aquest sistema de transformació del
moviment
14. Biela amb manovella o cigonyal
Propietats
El moviment de vaivé d’un element es transforma
mitjançant la biela en moviment circular. La biela pot
actuar sobre una excèntrica, una manovella o un cigonyal.
Aquest sistema és reversible; per exemple, en arrencar un
cotxe és el motor d’engegada el que fa moure els pistons.

El pedalejar es transforma el moviment
de vaivé de la cama en el moviment
circular del plat.

Exemples
L’èmbol o pistó amb la biela i el cigonyal del motor
d’explosió i de les màquines de vapor constitueixen un
exemple típic de transformació del moviment lineal en
circular. El pedal de màquina de cosir mecànica n’és un
altre exemple, però segur que el pedal de la bicicleta us és
molt més familiar. L’accionament manual d’una manovella
és un altre exemple anàleg.
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Activitat
Qüestionari
Llegiu atentament les qüestions que es plantegen a continuació i responeu-les.
1. Quins avantatges té el sistema de transmissió per politges amb corretja?
2. Per quin sistema es transmet el moviment al ventilador dels cotxes?
3. Com es transmet el moviment des del motor de la rentadora al bombo?
4. De què depèn la relació de transmissió entre les politges unides per una
corretja?
5. Per què creieu que s’utilitzen tan poc els sistemes de transmissió per rodes
de fricció?
6. Citeu els sistemes de transmissió del moviment que provoquen la inversió
del sentit de gir.
7. Quines propietats té el sistema de transmissió per engranatges cilíndrics?
8. Citeu alguna aplicació del sistema de transmissió per engranatges?
9. Per què creieu que el cargol sens fi rep aquest nom?
10. Què volem dir quan afirmem que els cargol sens fi és un sistema de
transmissió del moviment irreversible?
11. Per què reben el nom de cònics els engranatges d’aquest nom?
12. Escriviu un exemple d’aplicació del vis sens fi.
13. Que és el que es busca modificar en un sistema de transmissió de moviment
amb engranatges cònics?
14. A quin tipus d’engranatge correspon la clau del portabroques?
15. Quins avantatges té el sistema de transmissió per politges amb corretja?
16. Per quin sistema es tramet el moviment al ventilador dels cotxes?
17. Com es transmet el moviment des del motor de la rentadora al bombo?
18. De què depèn la relació de transmissió entre les politges unides per una
corretja?
19. Esmenteu els avantatges i possibles inconvenients del sistema de
transmissió amb cadena.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat
Qüestionari (continuació)
20. Quina és l’aplicació típica del sistema de transmissió per engranatge (roda
dentada) i cadena?
21. Influeix la longitud en la relació de transmissió en un sistema d’engranatge i
cadena? I el nombre d’elements o baules que tingui la cadena?
22. Quina finalitat té la transmissió per junta de Cardan?
23. Coneixeu algun exemple d’aplicació de la junta de Cardan?
24. Quina transformació del moviment efectuen les lleves?
25. Citeu almenys un exemple de mecanisme controlat per lleves?
26. Com és pot transformar un moviment circular en un de rectilini?
27. A la serra de vogir elèctrica es transforma el moviment rotatori del motor
en el moviment rectilini de vaivé de la fulla de la serra. Coneixeu algun
altre exemple semblant de transformació del moviment?
28. Quins elements componen un sistema de cremallera?
29. En quins aparells podeu trobar un mecanisme de cremallera?
30. Què tenen en comú els ascensors, els funiculars i les grues, quant a la
transmissió i transformació del moviment?
31. Quan una barra roscada gira dins una rosca femella es produeix un
desplaçament rectilini del cargol. Coneixeu una aplicació d’aquesta
transformació de moviment circular en lineal?
32. Quina transformació del moviment produeixen les rodes tractores d’un
vehicle?
33. Expliqueu la transformació del moviment que té lloc en el sistema format
per l’èmbol, la biela i el cigonyal.
34. Compareu amb algun un altre exemple mecànic de transformació del
moviment la funció de les manovelles i els pedals d’una bicicleta. Quin
tipus de transformació del moviment s’aconsegueix en aquests casos?
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Objectiu
Muntar i assajar alguns dels diferents sistemes de transmissió del moviment que
es poden aplicar amb el material de construcció de l’aula de Tecnologia.
Contingut
Amb el material de construcció o mecano de l’aula de Tecnologia es pot muntar
pràcticament qualsevol sistema de transmissió i transformació del moviment.
Aquestes tècniques són les que permeten que les màquines i aparells funcionin,
també els que vosaltres podeu construir a l’aula de Tecnologia. Penseu que els
motors ens donen un sol tipus de moviment. Els motors elèctrics, per exemple,
proporcionen moviment circular de velocitat relativament alta. En canvi potser
ens interessi un moviment rectilini o de velocitat molt reduïda.
Activitat
Material necessari: rodes, rodes dentades, politges, barretes llises de 3,9 mm
Ø, barreta roscada M4, cadena de transmissió, cargols M 4 de 6 mm,
femelles M 4, claus fixes per a M 4, tornavís de vora recta i tija de 2,5 x 75
mm, tornavís de vora recta i tija de 3 x 100 mm, serra d’arc, llima plana o de
mitja canya, alicates de boca rodona, manovelles construïdes anteriorment,
planxes de poliestirè foradades en forma d’U.
Si ho preferiu, en lloc d’utilitzar les planxes de plàstic en U podeu utilitzar
les tires i les planxes metàl·liques per fer les estructures on muntar els
sistemes de transmissió del moviment
Procediment
Llegiu les propostes següents i realitzeu el muntatge i els assaigs corresponents.
Anoteu tot el que feu al vostre quadern de treball incloent-hi els croquis i
dibuixos descriptius. Indiqueu en quin tipus de projecte, realitzat a l’aula de
Tecnologia, podria ser útil un mecanisme semblant.
1. Relacions de transmissió possibles sense afegir forats al mecano
Amb un suport fet amb les planxes foradades de poliestirè (o amb les peces
metàl·liques), una manovella i un eix (barreta) investigueu totes les relacions de
transmissió que poden obtenir-se combinant entre si dues rodes dentades del
mecano de l’aula de Tecnologia.
Nombre de dents
de la roda A ( z1 )

Nombre de dents
de la roda B ( z2 )

Relació de transmissió
entre les rodes i = z1 / z2

Utilitzeu només els forats que ja té
la planxa, ja sigui alineats
horitzontalment, verticalment o en
diagonal. Podreu comprovar que
no es poden combinar totes les
rodes dentades entre si.
Ompliu un taula amb totes les
combinacions possibles.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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2. Transmissió per engranatge intermedi amb el material de l’aula

C
A

B

Entre els operadors mecànics de l’aula de Tecnologia
n’hi ha un que correspon al sistema de transmissió
per engranatge recte intermedi. Comproveu amb
quines combinacions de rodes dentades és possible
muntar sistemes d’aquest tipus sense afegir forats a
les peces del mecano.
a) Anoteu amb quines rodes dentades, identificantles pel nombre de dents, es poden fer aquestes
combinacions.
b) Si la roda A de la figura gira en el sentit de les
agulles del rellotge, en quin sentit giraran B y C.
Dibuixeu un croquis amb la resposta.
c) Quina relació podria tenir aquest sistema de
transmissió amb els vehicles amb eruga.

3. La transmissió per politja
eruga

A l’exercici anterior s’afirma que no totes les rodes dentades es poden
combinar entre si sense afegir forats a les planxes o a les tires perforades.
Però, són possibles totes les combinacions de politges?
Quines relacions de transmissió són possibles entre les politges de l’aula,
combinades de dos en dos?
Ompliu un taula amb totes les combinacions possibles. Preneu com a politja de
major diàmetre la politja A.
Diàmetre
Diàmetre
de la politja A ( d1 ) de la politja B ( d2 )

Relació de transmissió
entre les politges i = d1 / d2
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3. La transmissió per politja creuada
Les politges, sense canviar les rodes, permeten una variació en la connexió que
hi ha entre elles. es tracta de creuar la corretja que les uneix. Aquesta
disposició creuada de la corretja té una conseqüència. Col·loqueu la corretja
d’aquesta manera, accioneu el sistema i observeu com giren les politges. Quina
és la diferència entre les dues maneres de col·locar la corretja?

4. Els engranatges amb cadena
Observeu la cadena de transmissió. Fixeu-vos com estan enllaçats els seus
elements. Amb les alicates de punta rodona és força fàcil separar-los i tornarlos a unir. Penseu que, amb la mateixa distància entre els eixos, la longitud de
cadena necessària canvia si es canvien els engranatges. No s’ha de llençar mai
cap tros de cadena; si aneu amb comte els podeu aprofitar indefinidament.
Si utilitzeu com sempre el material de l’aula, quines relacions de transmissió
seran possibles si combineu les rodes dentades mitjançant cadenes? Recordeu
de què depèn la relació de transmissió en aquest sistema de transmissió?
Feu algunes proves, encara que no cal que comproveu totes les combinacions
possibles.
Ompliu una taula amb totes les relacions de transmissió que es podrien obtenir
amb els engranatges i la cadena de l’aula. Preneu com a roda gran la roda A.
Nombre de dents
de la roda A ( z1 )

Nombre de dents
de la roda B ( z2 )

Relació de transmissió
entre les rodes i = z1 / z2

transmissió per cadena

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Comprendre el funcionament de les politges i els principis mecànics del polipast i
de l’elevador de cadena.
Contingut
L’aplicació de la politja (anomenada també corriola) a l’elevació de càrregues té
una limitació. Una persona no pot aixecar un pes superior al propi pes. És a dir, la
força màxima que es pot fer tibant de la corda cap avall correspon a penjar-se de
la corda amb les mans. Per exemple, una persona de 75 quilos només podrà
aixecar un pes inferior a aquests 75 quilos.
Tanmateix hi ha la possibilitat que una persona pugui aixecar un pes superior al
seu. El sistema més simple és la politja doble, l’efecte de la qual es pot multiplicar
connectant més politges en paral·lel. La corda fa un recorregut molt més llarg, es
perd velocitat d’aixecament però es guanya molta força. L’avantatge és evident:
una persona pot aixecar un pes superior al seu. De la mateixa manera, amb un
motor de poca potència també és podrà aixecar un gran pes.
Activitat
Material necessari: politges (preferiblement de 20 mm Ø), cordill prim i flexible,
tires metàl·liques foradades, tires metàl·liques en escaire i foradades, tira
metàl·lica amb ranura (opcional), cargols i femelles M4, barreta roscada M4,
cadena de transmissió, filferro 1mm Ø, claus fixes per a M 4, tornavís de vora
recta i tija de 2,5 x 75 mm, tornavís de vora recta i tija de 3 x 100 mm, serra
d’arc, llima plana o de mitja canya, alicates de boca rodona, ploms de pesca o
peces pesants com femelles grans.
Procediment
Anoteu al vostre quadern totes les proves que feu i dibuixeu els croquis.
1. Muntatge d’un pòrtic
En primer lloc heu de construir una mena de
pòrtic d’on penjareu les politges. Per muntar el
pòrtic utilitzareu les tires metàl·liques. Per
facilitar el muntatge i per poder treballar amb
comoditat, l’altura i l’amplada del pòrtic serà
d’una tira sencera, és a dir 500 mm. La
fondària la podeu decidir vosaltres mateixos.
Per reforçar l’estructura heu de col·locar tires
en diagonal, recordeu la triangulació a les
estructures. Les tires amb ranura són molt útils
per donar consistència i solidesa a les
estructures construïdes amb el mecano, perquè
és molt fàcil fer coincidir les ranures amb els
forats.
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2. La politja simple
Per poder realitzar els assaigs amb les politges
heu de preparar un ganxo. Preneu un tors de
filferro i doneu-li forma amb les alicates de
boca rodona.

muntatge d’una politja

Munteu una politja simple en una barreta
fixada al pòrtic. Agafeu un tros de corda,
passeu-lo per la politja i pengeu dos ploms o
dos objectes del mateix pes dels dos extrems.
Intercanvieu els pesos entre si. Comproveu
com queden pràcticament equilibrats.
3. La politja doble
La politja doble requereix dos suports en forma
d’U, o dues tires unides per cargols amb
collarets. A la figura podeu veure com han
d’anar instal·lats. Els eixos que porten les
politges son dos cargols M 4 amb la longitud
adient a les dimensions dels suport en U.
Repetiu, amb els pesos, l’assaig realitzat amb
la politja simple. Intenteu equilibrar els dos
extrems. Anoteu les observacions i intenteu
donar una explicació a les diferències que
pugueu observar respecte de la politja simple.

politja simple

4. Les politges connectades o polipast
politja doble

Si s’uneixen entre si dos grups de politges
podeu multiplicar l’efecte de la politja doble.
El suport per a cada grup de politges el podeu
muntar com mostra la figura.
Torneu a efectuar els assaigs amb els pesos
com en els casos anteriors. Preneu nota, com
sempre, de totes les observacions que feu.

polipast
muntatge d’un polipast

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer la funció dels operadors elèctrics de l’aula de Tecnologia.
Aprendre la representació simbòlica de circuits elèctrics .
Per representar
esquemàticament un
circuit elèctric
s’utilitzen uns
símbols molt simples
que han de ser
sempre iguals a fi
que tothom els pugui
interpretar. De
moment heu d’aprendre els que teniu en

Contingut
Per començar a estudiar els circuits elèctrics, el millor es fer-ho amb corrent
continu de baix voltatge. Així es poden realitzar tota mena de manipulacions
sense cap perill. Si a més utilitzem un conjunt d’operadors com el que hi ha a
l’aula de Tecnologia el muntatge i desmuntatge dels circuits és fàcil i ràpid, de
manera que en poc temps es pot aconseguir realitzar diverses experiències.
Un operador és un element d’un sistema, per exemple, un circuit que realitza
una funció determinada. Per exemple els operadors elèctrics següents:
Interruptors
Tallen o restableixen el corrent elèctric. Tenen una entrada i una sortida.
Polsadors N.O.
Els polsadors N.O. permeten passar el corrent només mentre són premuts.
Tenen una entrada i una sortida.
Commutadors de dues posicions
Els commutadors, a diferència dels interruptors, no tallen el pas del corrent,
sinó que el desvien d’un connector a un altre. Tenen una entrada i dues
sortides.
Claus d’encreuament
Tenen dues entrades i dues sortides que poden combinar-se de dues maneres
diferents. Tenen diverses aplicacions en el control de punts de llum i motors.
Portabombetes de rosca petita
En realitat l’operador no és el portabombetes sinó la bombeta que hi posarem.
Les bombetes transformen l’energia elèctrica en lluminosa i, en part, calorífica.
Portapiles per a piles de 1.5 V
El portapiles, amb la pila corresponent, fa el paper de generador de corrent
elèctric gràcies a la transformació de l’energia química en elèctrica.
Brunzent o brunzidor de CC 1-12 V
El brunzidor és un operador que transforma l’energia elèctrica en so. Serveix
per avisar, per exemple, en accionar un polsador.
Motors de CC de 0-12 V
Els motors transformen l’energia elèctrica en mecànica, concretament en
moviment circular.
Altres elements de l’aula de Tecnologia per muntar circuits elèctrics:
• Les bases per a la fixació dels components on encaixen els operadors.
• Els connectors aeris o cables de connexió, poden ser de quatre colors
(vermell, negre, verd i blau) i de quatre mides (150 mm, 300 mm, 500 mm i
950 mm). Heu de procurar fer servir la mida més curta possible.
• Pinces de cocodril, vermell i negre, que permeten connectar fàcilment
elements externs com, per exemple, altres motors.
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Exemple de circuit

Muntatge
dels operadors

circuit I
Representació simbòlica del circuit

Activitat
Material necessari: conjunt d’operadors elèctrics (amb piles i bombetes),
bases de fixació (2 per grup), connectors aeris (4 de 150 mm i 6 de 300 mm
per grup) i quadern de treball.
Procediment
Seleccioneu els operadors que necessiteu per realitzar cadascun dels exercicis
següents. Tingueu en compte que heu de compartir els operadors amb els altres
grups, per aquest motiu no podeu realitzar tots simultàniament el mateix
exercici. Heu de bescanviar els operadors que no necessiteu pels que siguin
necessaris a cada circuit. Seguiu les instruccions que trobareu en cada exercici.

1. Control d’un punt de llum amb un interruptor
a) Copieu el circuit I i anoteu els noms dels
operadors que hi intervenen.
b) Seleccioneu els operadors que necessitareu.
c) Efectueu el muntatge i accioneu l’interruptor.
d) Què passa amb la bombeta si efectueu un curt
circuit com s’indica al circuit II? Intenteu donar
una explicació al que succeeix.
circuit II

2. Accionament d’un motor amb un interruptor
a) Fixeu-vos bé en el muntatge representat a la
figura. Escriviu la llista dels operadors que
necessitareu.
b) Efectueu el muntatge i dibuixeu el circuit amb
símbols. Accioneu l’interruptor.
c) Penseu un exemple d’aplicació pràctica de
control d’un motor amb un interruptor.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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3. Accionament d’un brunzidor amb un polsador
a) Copieu el dibuix i anoteu els noms dels operadors
que hi intervenen.
b) Seleccioneu els operadors que necessitareu.
c) Efectueu el muntatge. Premeu el polsador.
d) Coneixeu alguna aplicació pràctica d’un circuit
semblant?
4. Control d’un motor amb un polsador
a) Copieu el dibuix i anoteu els noms dels operadors
que hi intervenen.
b) Seleccioneu els operadors que necessitareu.
c) Efectueu el muntatge. Premeu el polsador.
d) Coneixeu alguna aplicació pràctica d’un circuit
semblant?
5. Circuit amb bombetes en sèrie i circuit de bombetes en paral·lel
a) Fixeu-vos bé en el muntatge representat a la
figura I. Escriviu la llista dels operadors que necessitareu.
figura I

b) Efectueu el muntatge de la figura I i observeu
com es comporten les bombetes, dibuixeu el
circuit amb símbols.
c) Copieu el circuit de la figura II i anoteu els noms
dels operadors que hi intervenen.
d) Efectueu el muntatge i observeu com es
comporten les bombetes.

figura II

e) Com estan connectades les bombetes en una
instal·lació real, en sèrie o en paral·lel?

6. Control d’una bombeta amb dos commutadors
a) Copieu el dibuix i anoteu els noms dels operadors
que hi intervenen.
b) Seleccioneu els operadors que necessitareu.
c) Efectueu el muntatge. Accioneu els interruptors i
descriviu el que succeeix.
d) Port tenir alguna aplicació pràctica un circuit
semblant? Quina?
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7. Control d’una bombeta des de tres punts diferents
a) Copieu el dibuix i anoteu els noms dels operadors que hi intervenen.
b) Seleccioneu els operadors que necessitareu.
c) Efectueu el muntatge. Accioneu els commutadors i la clau d’encreuament,
descriviu el que succeeix.
d) Pot tenir alguna aplicació pràctica un circuit semblant? Quina?

figura II

8. Inversió del sentit de marxa d’un motor amb una clau d’encreuament
a) Fixeu-vos bé en els circuits representats a les
figures I i II. Escriviu la llista dels operadors que
necessitareu.
b) Efectueu el muntatge de la figura I i observeu
figura I
com es comporta el motor. Dibuixeu el circuit
amb símbols i indiqueu el sentit de gir del motor.
c) Invertiu la polaritat en la connexió dels cables A i
B amb la pila. Anoteu el que observeu.
d) Copieu el circuit de la figura II i anoteu els noms
dels operadors que hi intervenen.
e) Efectueu el muntatge, tanqueu l’interruptor i
accioneu la clau d’encreuament. Observeu com es
comporta el motor. Expliqueu-lo.
f) Quina aplicació podria tenir un circuit així ?
9. Dissenyeu els circuits que es descriuen als exercicis següents
- Dibuixeu, per a cada exercici, el circuit amb els símbols corresponents.
- Escriviu la llista de components.
Expliqueu el seu funcionament i suggeriu una possible aplicació pràctica.
- Quan tingueu enllestit cada circuit representeu-lo a la pissarra magnètica
mitjançant els símbols magnètics a fi que tothom el pugui comprovar.
a) Circuit amb tres bombetes que s’encenguin i apaguin simultàniament.
b) Circuit amb un motor i una bombeta de manera que quan el motor
funcioni s’apagui la bombeta.
c) Circuit amb un brunzidor, una bombeta i un motor que s’accionin
independentment.
d) Circuit amb un motor i un brunzidor de manera que quan funcioni el
motor soni el brunzidor.
e) Inventeu-vos un circuit, dissenyeu-lo, construïu-lo i penseu en una
possible aplicació pràctica.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer les característiques dels motors del mecano de l’aula de Tecnologia.
Comprendre la importància de la relació de transmissió en utilitzar un motor.
Contingut
A l’aula de Tecnologia, per a l’estudi de les característiques i aplicacions dels
motors elèctrics, teniu els motors del conjunt d’operadors elèctrics i els motors
del material de construcció. Tots ells són motors de corrent continu.
Els motors del conjunt d’operadors elèctrics són motors per a qualsevol
voltatge fins a 12 V. Els del material de construcció estan dissenyats per
funcionar amb corrent de 2 a 6 V. Pel que fa estrictament al motor, els del
material de construcció podem considerar-los d’un sol tipus. La diferència rau
en la presència o no d’engranatges de canvi de velocitat i del tipus d’aquests.
Hi ha tres lots: els motors sense engranatges, els motors amb engranatges de
canvi de velocitat amb eixos de 3 mm i els motors amb engranatges de canvi de
velocitat amb eixos de 4 mm.
Totes les rodes dentades, les politges i el vis sens fi tenen el forat central de 4
mm, per poder-les connectar directament a l’eix dels motors, de 2 mm Ø; cal
encastar a l’eix una petita peça de plàstic accessòria. Hi ha una peça semblant
per adaptar els eixos de 3 mm a l’ample de 4 mm Ø. A més de les rodes,
politges i el vis sens fi, ja esmentats, teniu també hèlices que es poden fixar
directament als motors gràcies a aquest accessori.
Subjecció dels motors sense engranatges
Els motors amb engranatges de canvi de velocitat, ja
sigui amb eixos de 3 mm o de 4 mm Ø, es poden
subjectar per les platines dels engranatges. Per als
motors sense engranatges teniu uns suports elàstics
d’acer que els subjecten a pressió. Aquests suports
tenen una perforació a la base per ser subjectats amb
cargol a qualsevol tira o planxa de l’aula.
Motors amb engranatges de canvi de velocitat
(amb platines vermelles de plàstic)

diferents possibilitats de muntatge

Gràcies a la disposició concèntrica de les perforacions,
els eixos poden col·locar-se segons convingui. Els dos
perns, de 12 mm i 18 mm, permeten tres longituds de
separació entre les platines de suport (de color vermell):
12 mm, 18 mm i 30 mm, per tal allotjar-hi de 2 a 5
rodes dentades.
El motor pot fixar-se per les ranures del centre a una de
les platines vermelles amb 2 cargols de rosca per xapa,
o bé pot quedar subjectat entremig de les dues platines.
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Per a la fixació de tot el conjunt a la base es disposa de
4 peces en escaire. Les ranures permeten la fixació a les
planxes perforades amb tota facilitat.
Els casquets de plàstic serveixen per situar les rodes
dentades a la distància adient de les platines. Cal
advertir que només pot engranar simultàniament una
roda petita amb una de grossa; en cas d’engranar dues
grans sobre una de petita, l’engranatge es bloqueja.

motor Reiß

La roda tractora que s’encasta directament a l’eix del
motor (color negre) i la roda tractora de l’eix de sortida
(color gris fosc) són les úniques solidàries (fixes) amb
els seus eixos, la resta giren boges sobre els eixos
respectius.

1
2

3

Motors amb engranatges de canvi de velocitat
(amb platines metàl·liques)
Seqüència de muntatge

5

5.1
5.2
5.3

5.4
5.3
5.5

1. Encasteu el pinyó tractor a l’eix del motor.
Mantingueu una distància d’un mil·límetre entre els
4
dos.
2. Fixeu amb la seva femella els dos cargols de rosca M
3 als forats corresponents.
3. Subjecteu el motor a la platina amb els dos cargols
de rosca per xapa. No us oblideu de col·locar entre la
platina i el motor les dues volanderes de plàstic.
4. Encasteu la roda tractora metàl·lica en l’eix tractor,
de color negre, de manera que les ranures de fixació
de l’eix sobresurtin pel costat de la roda dentada.
5. En muntar l’engranatge cal tenir cura de collar les
femelles contra la segona platina de subjecció i no
contra les rodes dentades, les quals han de conservar
l’eix de 4 mm no es una mica de joc.
torna a representar 5.1. Transmissió amb un sol engranatge intermedi.
La relació de transmissió del sistema és de 9.6 :
1. (Per cada 9.6 voltes del motor, l’eix de
sortida en fa 1).
5.2. Transmissió amb dos engranatges intermedis. La
relació de transmissió del sistema és de 28.8 : 1.
5.3. Transmissió amb tres engranatges intermedis. La
relació de transmissió del sistema és de 86.4 : 1.
5.4. Transmissió amb quatre engranatges intermedis.
La relació de transmissió del sistema és de
259.2 : 1.
5.5. Transmissió amb cinc engranatges intermedis.
La relació de transmissió del sistema és de
777.6 : 1.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat I Assaig del límit de la força útil realitzable per un motor
Material necessari: cordill, ganxo, collaret (o qualsevol sistema) per
subjectar el cordill, ampolles o recipients de plàstic, proveta (o qualsevol
altre mesurador per a líquids) un motor amb engranatges de canvi de
velocitat, dues politges (Ø indiferent), tires metàl·liques o llistons per a
construir l’estructura de la grua, serjant, rellotge amb cronòmetre...
Procediment
1. Decidiu, entre tota la classe, les combinacions d’engranatges que
s’utilitzaran als assaigs. L’objectiu de l’assaig és esbrinar el pes màxim que
és capaç d’enlairar cada motor amb diferents relacions de transmissió als
engranatges.
2. Discutiu, dins del petit grup, com ha de ser la
grua. L’estructura ha de ser capaç de suportar
càrregues d’uns quants quilos. Cada grua ha de
contenir un motor amb una relació de transmissió
diferent. El motor ha de formar part d’un circuit
elèctric amb pila de 4.5 V i interruptor. Si ja
utilitzeu una grua prèviament construïda,
analitzeu si reuneix les característiques
necessàries o caldria modificar-la. Realitzeu en
qualsevol cas els croquis i els dibuixos necessaris
per representar el muntatge utilitzat. Munteu la
grua o aprofiteu tot el muntatge o la part de
muntatge que us trobeu feta.
3. Subjecteu la grua a la taula de treball amb un
serjant. El cordill de la grua ha de fixar-se a l’eix
de sortida del motor mitjançant un casquet (o
qualsevol altre sistema) per tal que no rellisqui.
Com a càrrega utilitzeu recipients de plàstic amb
volums d’aigua coneguts. Recordeu que cada
3
mil·lilitre o centímetre cúbic (1 ml = 1 cm )
d’aigua pesa un gram (1 l aigua Î 1 kg ).
4. Calculeu la relació de transmissió total de tot l’engranatge. Per fer-ho, quan
la relació de transmissió és molt elevada, cal esbrinar primer quina relació hi
ha entre el pinyó petit i la roda gran. La relació total s’obté multiplicant pel
nombre de transmissions (engranatges) de roda a roda.
5. Registreu els resultats en una taula com la següent.
Nombre
de transmissions

Relació
de transmissió

Càrrega màxima
enlairada
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Activitat II Assaig de la velocitat de pujada de càrregues en una grua.
Material necessari: cordill, ganxo, collaret (o qualsevol sistema) per
subjectar el cordill, ampolles o recipients de plàstic, proveta (o qualsevol
altre mesurador per a líquids) un motor amb engranatges de canvi de
velocitat, dues politges (Ø indiferent), tires metàl·liques o llistons per a
construir l’estructura de la grua, serjant, rellotge amb cronòmetre...
Procediment
1. Decidiu, entre tota la classe, les combinacions d’engranatges que
s’utilitzaran als assaigs. L’objectiu és comparar la velocitat amb la qual la
grua eleva 1m determinats pesos, per exemple, mig quilo, un quilo i un quilo
i mig, utilitzant engranatges amb diferents relacions de transmissió.
2. Munteu o utilitzeu ja feta una grua com la
de la figura.
3. Preneu dos punts de referència per
assenyalar un desnivell d’un metre d’alçada
i poder mesurar el temps que triga la grua a
pujar la càrrega.
4. Ompliu una ampolla de plàstic amb el
volum d’aigua per al primer assaig i pengeula del cordill de la grua.
5. Mesureu els temps que triga cada grua a
pujar les diferents càrregues (si no fos capaç
de fer-ho preneu-ne també nota).
6. Si compareu els temps utilitzats per les
grues amb els diferents engranatges en
aixecar el mateix pes, tindreu una referència
de la potència útil en cada cas. La potència
expressa la velocitat amb la qual es fa un
treball. Els resultats els podeu reflectir en
taules com la següent.
Relació
de
transmissi
ó

Càrrega
enlairada

Temps
emprat a
pujar la
càrrega 1
m

7. Quina és la relació de transmissió òptima per elevar, respectivament, les
càrregues de 0,5 kg, 0,75 kg i 1 kg ?
fixació del cordill a l’eix motor

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Identificar els plàstics més usuals per les seves propietats.
Contingut
Per identificar els plàstics més corrents no cal realitzar cap anàlisi química.
Només observant les seves propietats, en la major part dels casos, podreu saber
amb total seguretat de quin plàstic es tracta. Les propietats més importants per
a la identificació són les relacionades amb la manera de cremar-se. Segons
aquest criteri , els plàstics es poden dividir en tres grans grups:
∗ En escalfar-se s’estoven Î Termoplàstics
∗ Es cremen o es carbonitzen sense estovar-se Î Termoestables
∗ A temperatura ambient són elàstics Î Elastòmers (gomes)
Si heu de treballar amb plàstics, per exemple amb la plegadora, heu de conèixer
els principals plàstics. Com que amb la plegadora només utilitzareu
termoplàstics, el que intentarem identificar seran els d’aquest tipus.
El reciclatge i la identificació dels plàstics
Un dels primers problemes que es planteja en relació amb el reciclatge dels
plàstics és el de la seva identificació. És evident que quan es compra plàstic ja
se sap de quin tipus es tracta. No succeeix el mateix quan es tracta de material
de procedència desconeguda.
Per facilitar la selecció en les plantes de reciclatge ha estat adoptat un codi
internacional que identifica els plàstics més usuals. Una bona part dels plàstics
ja surten amb la identificació de fàbrica. A l’aula de Tecnologia, el millor
exemple és el de les peces de plàstic dels operadors elèctrics, començant pels
plafons de color blau. Si observeu amb atenció aquestes trobareu els símbols i
sabreu de quins plàstics estan fetes. Tanmateix altres peces de plàstic no estan
marcades, per exemple les rodes dentades i politges de color vermell que son de
PVC.

PVC

PS

PC
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Principals termoplàstics
Símbol Nom

Propietats

Aplicacions característiques

PS

Poliestirè

Rígid i trencadís, incolor i transparent o de
colors diversos

Joguines, envasos de iogurt i
terrines, plats i coberts d'un sol ús.

PS

Poliestirè escumat

Generalment de color blanc, molt lleuger i
aspecte escumós.

Embalatges per aliments i productes
fràgils.

ABS

copolímer
d’acrilonitril-butadièestirè

Semblant al PS però més flexible i molt més
resistent als cops.

Carcasses d’electrodomèstics.

PMMA

Polimetracrilat

Rígid i d'aspecte cristal·lí, incolor i transparent
(el més típic) o de color.

Decoració, intermitents i llums de
posició dels cotxes.

PVC

Policlorur de vinil

És un plàstic força resistent, rígid o tou segons
els additius. Considerat nociu per al medi
ambient.

Canonades, manegues,
impermeables, botes d'aigua,
ampolles i blisters

PP

Polipropilè

Flexible, translúcid o de colors molt diversos, es Recipients per a la llar, envasos
pot doblegar repetidament sense trencar-se.
alimentaris, peces formant frontissa.

PE

Polietilè

Flexible, blanquinós translúcid o de colors molt
Ampolles i recipients per a usos
diversos, poc resistent a la radiació ultraviolada. alimentaris o de neteja, bosses de
plàstic, joguines.

PC

Policarbonat

Rígid i d'aspecte cristal·lí, en general
transparent, molt resistent als cops.

Mampares, carcasses transparents
en electrodomèstics i maquinària.

PET

Politereftalat d’etilè

En general incolor i transparent, més resistent
als cops i menys contaminant que el PVC però
més car.

Ampolles per a begudes gasoses o
per a oli, vinagre, etc. Blisters.

PTFE

Politetrafluoretilè
(tefló)

En general blanc, molt flexible però resistent a la Cinta de tefló per a lampisteria,
temperatura i als agents químics, força car.
juntes, recobriments antiadherents.

Activitat Identificació de termoplàstics
Material necessari: deixalles i objectes de plàstics inútils; encenedor i bec Bunsen,
bufador o blener d’alcohol; pinces metàl·liques de laboratori o alicates, paper
indicador de pH, recipient ample amb aigua; tisores, tisores per a xapa; retolador
permanent o etiquetes per numerar les mostres; planxa metàl·lica o rajola (40 x 40
cm) o retall d’aglomerat; rotlle de paper absorbent; quadern de treball.
Procediment
a) Llegiu i escolteu atentament les instruccions.
b) Reviseu el material a utilitzar. Poseu noms i data a les fitxes.
c) Trossegeu i numereu les mostres. Anoteu la seva procedència. Necessitareu
trossos allargats, de 100 x 10 mm.
d) Densitat. Comproveu si suren a l’aigua.
e) Assaig a la flama. (damunt la planxa o la rajola) Enceneu el foc. Amb les pinces
cremeu les mostres, per la zona externa de la flama. Espereu un segons. Retireu-la
del foc. Apagueu-la bufant si continua cremant. Col·loqueu un bocí de paper
indicador humitejat amb aigua destil·lada sota l’acció del fum. Preneu nota de la
coloració de la flama, de l’aspecte del fum, si continua cremant fora de la flama
inicial, reacció del paper indicador, olor, si crepita, fa bombolles, es carbonitza,
s’estova, es fon, degota, etc... Consulteu la taula i copieu l’opció més escaient per
a cada cas. En cas de dubte deixeu l’apartat corresponent en blanc.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Normes de seguretat
◊ No acosteu la cara al lloc de
combustió en cremar les mostres
ni les deixeu enceses massa
estona.
◊ Garantiu una correcta ventilació
de l’aula.
◊ No respireu els gasos de la
combustió.
◊ Aneu en compte amb les pinces:
les puntes poden cremar.
◊ Protegiu la taula amb la xapa, la
rajola o el tros d’aglomerat

Conclusions
a) Anàlisi de les dades.
Cada grup de treball ha d’intentar identificar les mostres
amb l’ajut de la taula que teniu a continuació. Recolliu les
dades de cada mostra en una fitxa.
b) Posada en comú. Cadascun dels grups comunica a la resta
de la classe les seves observacions. Està tothom d’acord amb
les conclusions? Anoteu els símbols i els noms dels plàstics
amb l’ús que rebien. (Per exemple: ampolla d’aigua, regle,
intermitent de cotxe, etc...)

Taula per a la identificació dels principals termoplàstics
Símbol

Olor

ABS

Tipus de
fusió

Combustibilitat

Flama

Fum

pH dels Densita
gasos
t

Cautxú
Pren
cremat i estirè consistència
gomosa

Crema per si
mateix, no
s’apaga sol

Groga

Abundant, negre amb
molt de sutge.

Neutre

Sura a
l’aigua.

PE

Parafina,
recorda les
espelmes

Es fon
ràpidament i
degota

Crema per si
mateix, no
s’apaga sol

Blavosa, amb la Poc, gairebé sense
punta blanca,
com la del gas

Neutre

Sura a
l’aigua.

PC

Forta,
recorda el
fenol

Es fon i es
descompon

Autoextingible, fa
butllofes

Groga i fumosa

Negre

Àcid
dèbil

No sura

PET

Esdolceït,
aromàtic

S'estova, es
fon i degota

Crema per si
Groga-taronja,
mateix però costa fumosa
d'encendre

Negre, amb sutge

Neutre

No sura

PMMA

Intens,
afruitat,
esdolceït

S'estova, es
carbonitza
lleugerament

Crema per si
mateix, crepita

Blavosa

Poc fum, negre

Neutre

No sura

PP

Parafina,
recorda les
espelmes

Es fon
ràpidament i
degota, es
poden formar
fils fàcilment

Crema per si
mateix, no
s’apaga sol

Blavosa, amb la Poc, gairebé sense
punta blanca,
com la del gas

Neutre

Sura a
l'aigua

PS

Estirè

S'estova i es
torna
enganxós
abans de
fondre’s

Crema per si
mateix, no
s’apaga sol

Groga i fumosa

Negre, amb molt sutge

Neutre

No sura

PVC

Picant,
S'estova i es
corrosiva,
carbonitza en
irritant i tòxica cremar

Autoextingible,
s’apaga sol

Groga-taronja,
fumosa, verda
si es
transparent

Vapors irritants,
precaució !

Àcid

No sura

Observacions
Pot ser que alguna de les mostres que analitzeu no correspongui necessàriament a algun
dels plàstics de la taula. Si la mostra no compleix les propietats dels que teniu a la taula pot
tractar-se d'algun altre plàstic menys freqüent, dels quals n’existeixen molts. Els plàstics
termoestables es caracteritzen per ser rígids, cremen amb dificultat i desprenen olors fortes,
no es fonen i es carbonitzen directament; de moment no els classificareu.
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Grup classe:

Data:

Núm. de la mostra:

Densitat

•

Grup de treball:

Descripció de la peça d'on s'ha tret la mostra:

•

Baixa Î Sura

Alta Î No sura

Assaig a la flama
Olor:
Tipus de fusió:
Combustibilitat:
Característiques de la flama:
Tipus de fum:

• vermell Î àcid
pH del fum:
(color del paper indicador)

•

groc Î neutre

•

verd/blau Î bàsic (alcalí)

Altres observacions

Símbol i nom del plàstic identificat

Grup classe:

Data:

Núm. de la mostra:

Densitat

•

Grup de treball:

Descripció de la peça d'on s'ha tret la mostra:

•

Baixa Î Sura

Alta Î No sura

Assaig a la flama
Olor:
Tipus de fusió:
Combustibilitat:
Característiques de la flama:
Tipus de fum:

• vermell Î àcid
pH del fum:
(color del paper indicador)
Altres observacions

Símbol i nom del plàstic identificat

•

groc Î neutre

•

verd/blau Î bàsic (alcalí)

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Tallar planxa de plàstic per a ser utilitzada a les activitats de l’aula de
Tecnologia.
Contingut
Per treballar amb qualsevol peça de plàstic, primer de tot haureu de tallar la
planxa. A continuació repassarem el que cal tenir en compte.
Activitats
Mesurar i marcar
La primera operació abans de tallar és la de mesurar i
marcar. La mesura s'efectuarà amb el regle i per a
longituds majors amb la cinta mètrica. Per a les corbes i
les circumferències farem servir el compàs de puntes o
el compàs de dibuix; també pot ser útil una plantilla de
corbes. Per marcar el plàstic es pot fer servir un llapis
molt tou o un retolador permanent.
Tallar esberlant
La manera més fàcil de tallar planxa de plàstic és
marcant la línia de tall amb una punta de marcar ben
afilada, o bé amb la punta d'un ganivet o d’un cúter
desplaçant-lo de costat. L'objectiu és marcar un solc a
la planxa. Al doblegar la planxa bruscament aquesta es
trencarà seguint la línia marcada. La manera més
còmoda de fer-ho es prement contra el cantell d'una
taula.
Per a gruixos de 2,5 mm en endavant,
especialment en el cas de plàstics amb tendència a
estellar-se com el PMMA és millor tallar amb serra.
Serrar a mà
En general poden aplicar-se als plàstics les normes pel
serrat de la fusta, especialment pel que fa al tall de
contraplacat. Tanmateix és preferible serrar el plàstic
amb fulles de serra de dentes petites com les utilitzades
per als metalls o bé amb les especifiques pels plàstics.
Per talls rectes de peces no massa grans es pot utilitzar
la serra d'arc, per a corbes la serra de marqueteria.
Una de les condicions a respectar sempre en serrar,
però molt especialment en el cas dels plàstics, és la
perfecta subjecció de la peça: amb el cargol de banc per
a peces petites, amb els serjants per a les més grans.
Després de serrar es poden repassar les arestes amb
llima o amb paper de vidre de gra fi.
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Objectiu
Conèixer diverses tècniques d’unió utilitzables amb planxa de plàstic.
Contingut
Alguns objectes de plàstic dels que podeu construir a l’aula de Tecnologia es
poden realitzar amb una sola peça de planxa però, en general, és necessari unir
diverses peces. Amb l’equipament de l’aula teniu diferents alternatives.
Activitats
Foradament
Per a foradar plàstic és pot utilitzar el trepant amb broques per a metall.
Els termoplàstics es foraden molt bé amb un clau roent escalfat amb una
flama de gas. Si es fa poc a poc, també es pot foradar amb barrina. El
forat es repassa després amb l'aixamfranadora manual.
Unió amb reblons metàl·lics
Els reblons permeten efectuar unions permanents de planxes de plàstic
entre si, amb planxes i perfils metàl·lics, amb tablex o amb contraplacat.
Els diàmetres més usuals són els de 3 mm i 4 mm. Els de 4 mm
coincideixen amb el diàmetre dels forats del material de construcció de
l'aula. Com que hi ha reblons de longituds molt variades, sempre és
possible trobar l'adient per als gruixos que calgui unir.
Unió amb reblons de plàstic
Amb el material de l'aula teniu reblons de plàstic que es col·loquen per
pressió. Donen un acabament molt bo però només permeten fixar
planxes de poc gruix, plàstic amb plàstic i plàstic amb metall.
Unió amb cargols
Amb els cargols es poden unir tot tipus de materials entre si: plàstics,
metalls, fustes. Les unions mitjançant cargols es mantenen per la pressió
que exerceix la cabota del cargol contra una de les peces, mentre que la
rosca fa pressió contra l'altre.
Cargols per a fusta, per a aglomerat i de rosca per a xapa
Els cargols més útils són els cargols per a aglomerat perquè serveixen
tant per a l'aglomerat com per a la fusta i el plàstic.
Cargols de rosca amb femella
La unió amb cargol, femella i volanderes es fa amb forats passants a
través de totes les peces que hi intervenen. Si s'utilitzen en peces prou
gruixudes, els plàstics rígids es poden roscar amb mascles de roscar amb
la mateixa tècnica que es fa amb el metall. Com a lubricant es pot
utilitzar cera, oli o una solució sabonosa.
Unió amb botons de pressió
Els botons de pressió que tant s’utilitzen a les peces de roba esportiva
són molt útils per unir peces de plàstic.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Conèixer les característiques i el funcionament de la plegadora per a plàstics de
l’aula de Tecnologia i saber-la aplicar en projectes senzills.
Contingut
L’aula de Tecnologia està dotada d’un equipament específic per al plegatge de
planxa de plàstic. Aquest equipament és format per la plegadora i el calibratge.
Els plàstics per plegar
El plàstic per plegar ha de tenir una certa rigidesa i consistència, per aquest
motiu convé que tingui uns 2 mm de gruix com a mínim. Com a màxim és
recomanable que no sigui superior a 4 mm.
Els plàstics que es poden utilitzar a l’aula de Tecnologia per al plegatge són: el
PS, el PMMA i el PVC. Si no es té practica, el millor és començar amb el PS
La plegadora
Fonamentalment la plegadora és
formada per un transformador i un fil
de nicrom o Ni-Cr (niquel-crom) que
s'escalfa gràcies a un corrent de baix
voltatge.
El calibratge
El calibratge consisteix en un banc
format per dues peces unides per
frontisses amb un semicercle graduat
que serveix per ajustar els plegaments
a l'angle desitjat, entre 0º i 165º.

Funcionament de la plegadora
1. La màquina ha de col·locar-se en una taula prou espaiosa per treballar i amb facilitat per
connectar el cable d'alimentació a la xarxa elèctrica sense que destorbi.
2. En accionar l'interruptor, la seva llum pilot s’encén indicant l'alimentació del transformador.
3. El filament calefactor s'escalfa i després d’uns 4 minuts arriba al temperatura de treball, uns
160º C.
4. Es col·loca la peça de plàstic a la platina de la màquina, de manera que el filament calefactor
quedi just a sota de la línia de plegament.
5. Un cop col·locada convenientment la planxa de plàstic, en poc temps s'haurà estovat prou
seguint la línia del filament per a poder ser plegada. Per consolidar el plegament ha de
mantenir-se en la posició desitjada fins que recuperi la rigidesa característica del plàstic a
temperatura ambient.
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Utilització del calibratge
Per aconseguir angles de plegament determinats utilitzarem el calibratge
angular regulable. Es regula afluixant el cargol de fixació i inclinant la placa
regulable amb l'angle desitjat. La peça que s'ha de plegar es col·loca sobre el
calibratge totalment obert, és a dir pla. La línia del plec ha de coincidir amb la
frontissa. A continuació es puja el batent mòbil fins a l’angle desitjat. Es fixa
amb el cargol i s'espera uns instants que el plàstic recuperi la rigidesa.
La seqüència del plegatge
Una sola peça pot requerir més d'un plec. En aquest cas s'ha de seguir un ordre
determinat en els plecs per evitar problemes d'orientació a l'espai.
A més del calibratge, pels angles rectes, podeu fer servir el cantell d'una taula o
d'un tac de fusta. en aquest cas us podeu fer paletes auxiliars
Moltes vegades interessa mantenir subjectada o plegar una zona plana de
planxa de plàstic. Per aconseguir que no es deformi i es plegui regularment es
poden construir paletes de diverses mides formades per un mànec de fusta i un
tros de contraplacat o d'aglomerat.
Observacions
Les planxes de plàstic han de plegar-se així que s'estoven. El PMMA, per
exemple, si s'escalfa massa, la humitat que por absorbir pot donar lloc a la
formació de bombolles. La resta de plàstics es desllueixen si s'escalfen
excessivament.
És molt important no deixar d'estar pendents de les peces que estiguin sobre la
plegadora.
En doblegar la planxa, la cara interna es comprimeix mentre que l'externa
s'estira. La conseqüència és el bombament de les vores del plegament. Com
més gruixuda sigui la planxa més visible serà aquest efecte. Aquest sortint que
es forma s'ha de rebaixar amb llima entrefina si es vol unir la peça a una de
costat amb una superfície plana.
Per evitar fer malbé peces útils és recomanable assajar primer amb retalls que
hagin sobrat d'altres activitats. Això pot donar a més una idea del temps
necessari per poder plegar.
Normes de seguretat
Heu d’anar en compte que accidentalment no entrin en contacte amb la
resistència: papers, cabells, parts de la indumentària, llapis o bolígrafs.
La canaleta d'alumini on es troba la resistència arriba a temperatures força
elevades, cal evitar el contacte directe amb les mans.
Apagueu-la mentre no s'estigui utilitzant. Triga molt poc a escalfar-se.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat I Elaboració de portaretrats
Els portaretrats són uns dels objectes més característics per realitzar amb la
plegadora. Es poden trobar a moltes botigues d'objectes de regal, on podeu
observar les possibles variants en el disseny. Les dimensions dependran,
evidentment, de la grandària de les fotos que han de contenir. Les més populars
són de 9 x 13 cm i de 13 x 15 cm. Les mides no són sempre exactes al
mil·límetre, per això i per la dificultat de preveure exactament la variació a
causa del plegament, és millor afegir uns mil·límetres de marge.
El material que s'utilitza és PMMA transparent de 2 a 3 mm de gruix segons les
dimensions que hagi de tenir el portaretrats.
Feu primer uns croquis amb l'aspecte i les dimensions que ha de tenir el
portaretrats.
En efectuar el plegatge de 180º és convenient col·locar una tira de cartó prim o
cartolina en la part interior del plegament per garantir que el plegament retingui
bé la fotografia, «fent pinça», i per deixar una mínima separació que faciliti la
introducció de la foto per una de les seves puntes.
El poliment de les vores s'ha de realitzar un cop efectuat el plegatge. Si és
necessari es repassen primer amb la llima. Per al poliment utilitzeu paper
d'esmeril a l'aigua de diferents gruixos de gra fins a arribar al més fi. Per al
poliment final podeu utilitzar un producte per polir metalls.

tira de cartó per deixar
una petita separació a la part del plec
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Activitat II Portamenús, rètols de sobretaula, suports per a fitxes de dòmino
i targeters
Els portamenús i els rètols de sobretaula són objectes semblants al portaretrats.
Per realitzar-los podeu utilitzar també PMMA transparent de 2 mm de gruix i,
per a la base, un altre plàstic de color que pot ser també PMMA o bé PS o PVC
de 3 mm de gruix. El més recomanable és utilitzar PS.
Quant als suports per a fitxes de dòmino, en si mateixos no són uns objectes
massa importants. Però la seva elaboració permet practicar el plegatge amb un
objecte de dimensions reduïdes i plegaments de diferents angles propers els uns
als altres. Les mides d'aquests petits suports depenen de la grandària de les
peces a les quals vagin destinats.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat III Construcció de pales de molins de vent i rodes hidràuliques
Molí de vent

plecs

El conjunt de pales d'un molí de vent per
arrossegament o les d'un extractor, per exemple, és
poden fer d'una sola peça. Els talls els podeu fer amb
la serra de marqueteria amb un pèl de serra de dents
fines. En primer lloc cal efectuar els forats per passar
els pèls de la serra. Els forats rodons els podeu fer
amb un trepant o amb un clau prou gruixut, agafat
amb alicates, escalfat en una flama. El forat el podeu
rectificar i eixamplar amb l'aixamfranadora manual.
També el podeu repassar amb la llima rodona. El
plàstic emprat pot ser PS o PVC de 2 a 3 mm.
Roda hidràulica
Aquest exemple us ha de servir de referència per al
vostre propi disseny. Per enganxar les peces utilitzeu
una cola per a plàstic rígid.
Aquest molí hidràulic està pensat per poder
funcionar i realitzar assaigs amb la força del doll
d'aigua de l'aixeta d'una aigüera. No presentem un
projecte acabat, tan sols els suggeriments mínims per
poder adaptar-lo al disseny de cadascú.
Recomanem, per a l'estructura, una planxa de PS de
2 mm de gruix i per a la roda, una planxa de PS de 1
mm de gruix.
La transformació de l'energia a partir de la roda
hidràulica es pot fer amb un motoret elèctric de 6 V
que fa el paper de dinamo; es pot demostrar la
producció de corrent elèctric amb un LED. La
transmissió entre la roda hidràulica i el motor es
verifica mitjançant una politja. El motoret es pot
protegir de les esquitxades amb una carcassa de
PMMA transparent o de PS cristall de 2 mm de
gruix. Per als eixos s'ha d'utilitzar una barreta de
llautó de 4 mm roscada en els seus extrems.

eixos

sortides d’aigua
base
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Activitat IV Construcció de carrosseries i carcasses
La plegadora és també molt útil per construir tota mena de carcasses i
carrosseries. A continuació en podeu observar alguns exemples.
Carcassa per a motoret elèctric amb reducció
Es pot utilitzar tant plàstic transparent (PMMA) com opac (PS). Faran falta vuit
plegaments i la corresponent unió per la base.

Carrosseria
Observeu l'exemple i dissenyeu una carrosseria al vostre gust.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Activitat IV Construcció de capses i caixes
Capseta o cubeta per a retalls de paper
Aquest tipus de capsetes han de confeccionar-se amb dues peces unides per
cola. Us recordem que per encolar plàstic heu d’utilitzar la cola específica per a
cada tipus de plàstic. No existeix cap cola universal adient per a tots els
plàstics. Però, per a tots en trobareu alguna d’específica que els unirà sense
problemes.
Les dimensions i el disseny exacte de la capsa admeten
moltes variacions. Feu el vostre disseny en funció de la
utilitat exacte que hagi de tenir.
Per a la realització d’objectes d’aquest tipus podeu utilitzar
PS de 2 o 3 mm de gruix, que és econòmic i fàcil de
treballar. Els colors hauran de ser, probablement, blanc o
negre, que podeu combinar entre si, en el cas d’utilitzar el
PS comercial, o bé blau o vermell si utilitzeu el PS de
l’aula de Tecnologia.
Capses de PVC escumat
El PVC escumat és un plàstic molt lleuger, quant al seu pes, però força resistent
i molt fàcil de treballar. Es talla molt bé amb qualsevol tipus de serra i els
cantells es poleixen amb llima o paper de vidre. Com que és de baixa densitat,
atès que els plàstics es compren a pes, resulta relativament bé de preu en
relació a les seves prestacions. Per la seva resistència als cops és ideal per
confeccionar caixes, arxivadors, etc.
A l’aula de Tecnologia, les caixes de PVC escumat es construeixen a partir de
diverses peces, la unió de les quals es fa amb reblons d’alumini amb la
rebladora de l’aula de Tecnologia. Els forats per als reblons els podeu fer amb
un clau roent i repassar-los amb l’aixamfranadora manual. A continuació teniu
un exemple; feu el vostre disseny amb els dibuixos i càlculs corresponents.

80 Aula de Tecnologia

8.1

Construcció d’una capsa amb frontissa

Full 1

Objectius
Utilitzar dues tècniques d’unió: encolat amb pistola termoencoladora i unió amb
reblons.
Construir un objecte senzill.
Contingut
En aquesta activitat podeu practicar, d’entre d’altres tècniques, l’encolat amb
pistola termoencoladora i la unió amb reblons. Més endavant les podreu aplicar
en projectes més complexos.
Activitat
Material necessari: contraplacat de 4 mm, frontissa de piano, reblons de 3
mm Ø x 6 mm, pistola termoencoladora, rebladora, barrina, aixamfranadora
manual, serra d’arc, llima plana (o de mitja canya), xerrac, cargol de banc,
serjants, paper de vidre de gra fi, retalls d’aglomerat (per fer de suports)
material de dibuix: regle, escaire, llapis ...
Procediment
A continuació teniu el croquis amb un proposta de disseny per a la vostra
capsa. Com podeu comprovar falten les mides de les cotes. A partir de les
idees que us suggereixin aquests dibuixos heu de fer el vostre disseny.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Procés de treball
Operació

Eines

1. Disseny
1.1Traçat i acotament sobre paper dels
croquis de la capsa i de la planta de
cadascuna de les peces de contraplacat

Llapis, regle, escaire, goma d’esborrar,
maquineta

2. Construcció de les peces
2.1 Serrat de la planxa de contraplacat
2.2 Traçat de les peces en el contraplacat 2.3
Serrat de les peces de contraplacat
2.4 Rectificació de les peces de contraplacat
2.5 Serrat de la frontissa de piano
2.6 Llimat de les rebaves de les vores del tall

Xerrac
Llapis, regle, escaire
Serra d’arc (o xerrac), cargol de banc o
serjants
Llima, cargol de banc
Serra d’arc, cargol de banc
Llima, cargol de banc

3. Muntatge
3.1 Encolat de les peces del cos de la capsa
3.2 Perforació dels forats
3.3 Fixació de la tapa amb reblons

Pistola termoencoladora, escaire
Barrina (utilitzeu la mateixa frontissa com a
plantilla)
Rebladora

4. Acabament
4.1 Rectificació dels cantells
4.2 Poliment de les arestes i les superfícies
4.3 Protecció i decoració (envernissat, pintat,
etc.)

Llima
Paper de vidre
Segons la tècnica triada

Comentaris
1.1 La llargària de la capsa ha de tenir en compte les articulacions de la
frontissa de piano.
2.1 Un cop hagueu decidit les dimensions de la vostra capsa i dibuixat els
croquis ja sabreu la quantitat de contrapalacat que necessitareu. Talleu
un tros de manera que podeu obtenir totes les peces amb un residu
mínim. Primer heu de fer un croquis sobre el paper de com les penseu
distribuir en aquest tros per saber les dimensions que ha de tenir.
2.2 Traceu amb el llapis totes les línies de tall amb les mides exactes. Serreu
per fora de les línies, lleugerament en excés (1 mm per banda) per poder
repassar després amb la llima plana.
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2.3

Eviteu que, en serrar, el contraplacat estigui en
contacte directe amb el cargol de banc o el serjant.
Utilitzeu retalls d’aglomerat per subjectar-lo.
Podeu utilitzar la serra d’arc per tallar les peces, encara
que serà una mica lent i haureu de anar en compte de
no desviar-vos. Així no s’estellaran les vores.

2.4 Amb la llima repasseu les vores, de manera que els
cantells quedin perfectament rectes i ben perfilats.
Subjecteu la peça en el cargol de banc.
2.5 Aprofiteu les articulacions de la frontissa de piano per
serrar entremig.
2.6 Quan es serra una peça de metall sempre és recomanable matar les arestes vives.
3.1 En utilitzar la pistola termoencoladora heu de tenir en
compte que triga uns minuts a escalfar-se. Mentre es
treballi amb ella es millor no desconnecta-la. Heu de
tenir-la sobre un cartó o retall d’aglomerat a fi que no
regalimi sobre la taula. La cola ha de ser ben calenta i
fluida i no s’ha d’utilitzar un excés de cola i les peces a
enganxar han d’unir-se ràpidament i mantenir-les sota
pressió a la posició desitjada fins que es refredi la cola.
3.2 Per foradar el contraplacat amb la barrina col·loqueu a
sota un retall d’aglomerat per no malmetre la taula i
evitar que s’estelli el contraplacat.
3.3 El rebló ha de col·locar-se amb el cap per la cara del
material més tou, en aquest cas el contraplacat.
4.1 Repassar els cantells amb la llima ajuda a dissimular les
juntes i dóna una aparença de precisió.
4.2 Utilitzeu primer un paper de vidre de grau mitjà i
després un de ben fi.
4.3 La decoració amb vernís o amb pintures acríliques resta
oberta a la vostra immaginació.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Aplicar la transmissió del moviment per politges.
Treballar, en projectes senzills, amb materials i equipament, de l’aula .
Contingut
A partir d’una sèrie de suggeriments dissenyareu un vehicle amb motor de
goma elàstica. Haureu d’aplicar la transmissió del moviment per politges, amb
reducció o multiplicació, però primer haureu de construir el xassís del vostre
vehicle.
Activitat
Material necessari: eines de l’aula, 2 barretes metàl·liques per als eixos de
3.9 mm, 1 barreta roscada per a l’eix del motor, tires metàl·liques,
politges (almenys 2 de grans i 2 de petites), 4 rodes, gomes elàstiques, una
planxa del material que trieu lliurement per a la plataforma del vehicle,
cargols, femelles, etc. (El material exacte que necessitareu i les seves
dimensions dependrà del vostre disseny).
Procediment
a) Observeu els croquis que teniu en el full següent on s’explica el
funcionament del vehicle.
b) Discutiu al grup de treball com voldríeu, més o menys, que fos el vostre
vehicle i les dimensions aproximades. Feu un croquis molt senzill. Amb
l’aspecte que us agradaria que tingués.
c) Trieu quines peces i materials de l’aula creieu més adients. Esbrineu quins
altres materials, per exemple fustes, podríeu utilitzar també. Relacioneu
aquestes peces i materials amb les diferents parts del vehicle. Mesureu amb
el regle les dimensions d’aquestes peces i materials.
d) Torneu a dibuixar un croquis del vehicle. Aquesta vegada feu-ho tenint en
compte els materials que fareu servir i indiqueu-ne les dimensions exactes.
e) Escriviu la llista de les peces que heu de construir, feu un croquis per a
cadascuna amb les seves dimensions i anoteu les eines que necessitareu.
f) Distribuïu-vos les feines de construcció de les peces i, finalment munteu el
vehicle.
g) Verifiqueu els seu funcionament. Proveu diferents relacions de transmissió.
Anoteu les vostres conclusions en el quadern de treball.
h) Compareu el vostre vehicle amb els d’altres grups de la classe. El podríeu
millorar? Podríeu suggerir alguna millora als dissenys dels vostres
companys?
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assaig de la capacitat de pujar un pendent

assaig de la capacitat de càrrega

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Construir un model de llanxa amb un sistema de propulsió per hèlice aèria.
Contingut
El projecte consisteix a dissenyar i construir un vaixell, tipus llanxa, impulsat
per una hèlice aèria moguda per un motor elèctric a piles sense mecanisme de
transmissió. El vaixell ha de ser capaç de navegar en línia recta i en cercle.
Quant al material a utilitzar no hi ha cap restricció llevat que ha de tractar-se de
material reciclat o de baix preu.

Activitat
Material necessari: eines de l’aula, motor de 2 a 6 V, suport per a motor, un
adaptador d’eix de 2 mm a 4 mm Ø, una hèlice de plàstic, pila de 4.5 V,
interruptor, materials diversos per construir el vaixell.
Procediment
a) Discutiu entre tots els membres del grup el disseny d’una llanxa ràpida
impulsada per una hèlice aèria. Analitzeu els possibles materials que es
podrien utilitzar: envasos de plàstic, porexpan, fustes, suro... Preneu nota de
les conclusions.
b) Dibuixeu el circuit elèctric amb els operadors que necessita una maqueta
d’aquest tipus: pila, motor i interruptor.
c) Dissenyeu la llanxa amb tots els croquis i dibuixos necessaris. Si teniu algun
dubte sobre el comportament dels materials efectueu els assaigs necessaris i
escriviu els resultats.
d) Elaboreu la llista de materials i el procés de treball per a la construcció.
Distribuïu les diferents tasques entre els membres del grup. Anoteu totes les
decisions.
e) Executeu la construcció i el muntatge.
f) Verifiqueu el funcionament de la llanxa fora i dins de l’aigua. Corregiu
possibles defectes i redacteu un petit informe.
g) Reviseu totes les notes i els gràfics, i aplegueu-los per confeccionar la
memòria tècnica del projecte.
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Objectiu
Construir una vagoneta amb canvi automàtic del sentit de marxa.
Contingut
La proposta d’aquest projecte és la construcció d’una vagoneta que ha de
circular sobre un tram de rails rectilinis, amb prou empenta per poder accionar
la palanqueta d’una clau d’encreuament situada a la part superior de la
vagoneta. En arribar la vagoneta a l’extrem del recorregut, una barreta creuada
a una alçada adient sobre els rails accionarà la clau d’encreuament i invertirà la
marxa del vehicle. A l’altre extrem de la via succeirà el mateix. La vagoneta ha
de circular amunt i avall indefinidament. El circuit elèctric de la vagoneta ha de
disposar també d’un interruptor.
Activitat
Material necessari: eines i mecano de l’aula de Tecnologia, planxa de DM
(aglomerat de fibra)i cargols per fixar les vies, 2 claus d’encreuament, 1
interruptor, 1 o 2 piles de 4,5.

Procediment
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)
suport per a l’interruptor i la clau d’encreuament h)

Dissenyeu entre tots els membres de la classe la via
per a la vagoneta i decidiu qui s’encarregarà de
construir-la. La via serà el circuit comú de proves
per a tots els projectes i a cada extrem ha de tenir
la barreta que invertirà la marxa de la vagoneta
(per exemple a una altura de 150 mm).
Cada grup de treball ha de dissenyar una vagoneta
amb les condicions esmentades. Podeu afegir altres
elements al material de construcció de l’aula.
Dibuixeu el circuit elèctric amb els operadors que
necessita una maqueta d’aquest tipus: pila, motor,
interruptor i claus d’encreuament.
Feu tots els croquis i dibuixos necessaris per a la
construcció i el muntatge.
Elaboreu la llista de materials i el procés de treball
per a la construcció. Distribuïu les diferents tasques
entre els membres del grup. Anoteu totes les
decisions.
Executeu la construcció i el muntatge.
Verifiqueu el funcionament de la vagoneta.
Corregiu possibles defectes i redacteu un petit
informe.
Reviseu totes les notes i els gràfics, i aplegueu-les
per confeccionar la memòria tècnica del projecte.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Aplicar la transmissió del moviment per cable en una maqueta de funicular.
Contingut
El mot funicular vol dir que funciona mitjançant una corda. Funiculus (funicle)
vol dir cordó. El funicular és un tipus de ferrocarril capaç de remuntar forts
pendents. A diferència dels altres ferrocarrils, el motor no es troba a bord del
vehicle. El motor fix, situat a l’extrem superior del recorregut acciona un cable,
des d’aquest punt de vista es similar a l’ascensor. En els dos casos, el moviment
circular del motor es transforma en moviment rectilini gràcies a la transmissió a
càrrec del cable. Quant al vehicle pròpiament dit, el funicular té una disposició
de la plataforma interior escalonada atès que el pendent que ha de vèncer es
molt fort i constant a tot el recorregut.
La maqueta d’un funicular ha de constar de l’estació superior amb la
maquinària per a la tracció del vagó, de l’estació inferior i del vagó, a més de la
plataforma inclinada (uns 30 º) amb la via. El pendent pot construir-se amb
planxa d’aglomerat i les vies amb les tires metàl·liques en escaire. El motor ha
de poder invertir el sentit de gir.
Activitat
Material necessari: feu vosaltres mateixos la llista del
material necessari en funció del vostre disseny.
Procediment

c)
d)
e)

f)
g)
h)

a) Dissenyeu entre tots els membres de la classe la
rampa i la via per al funicular i decidiu qui
s’encarregarà de construir-la. El pendent amb la via
de proves serà per a tots els projectes. Les estacions
s’han de poder subjectar a la rampa amb serjants de
marqueteria, per poder-les posar i treure fàcilment.
plataforma feta
Informeu-vos de com són els funiculars.
amb la plegadora b) Cada grup de treball ha de dissenyar una cabina de
funicular. Podeu utilitzar el mecano de l’aula, a més
d’altres materials.
Dibuixeu el circuit elèctric amb els operadors que necessita una maqueta
d’aquest tipus: pila, motor, interruptor i clau d’encreuament.
Feu tots els croquis i dibuixos necessaris per a la construcció i el muntatge.
Elaboreu la llista de materials i el procés de treball per a la construcció.
Distribuïu les diferents tasques entre els membres del grup. Anoteu totes les
decisions.
Executeu la construcció i el muntatge.
Verifiqueu el funcionament del funicular. Corregiu possibles defectes i redacteu
un petit informe.
Reviseu totes les notes i els gràfics, i aplegueu-les per confeccionar la memòria
tècnica del projecte.
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Objectiu
Aplicar la transmissió del moviment per roda dentada i cremallera.
Contingut
A partir d’una sèrie de suggeriments dissenyareu un vehicle amb motor de
goma elàstica. Haureu d’aplicar la transmissió del moviment per politges, amb
reducció o multiplicació, però primer haureu de construir el xassís del vostre
vehicle.
Activitat
Material necessari: feu vosaltres mateixos la llista del material necessari en
funció del vostre disseny.
Procediment
a) Dissenyeu entre tots els membres de la classe la rampa i la via amb el tercer
carril central, format per les tires dentades, on engranar la roda dentada
tractora. Decidiu qui s’encarregarà de construir-la. La rampa amb la via serà
comuna per a tots els projectes.
b) Dibuixeu el circuit elèctric amb els operadors que necessita una maqueta
d’aquest tipus: pila, motor, interruptor i clau d’encreuament.
c) Feu tots els croquis i dibuixos necessaris per a la construcció i el muntatge.
d) Elaboreu la llista de materials i el procés de treball per a la construcció.
Distribuïu les diferents tasques entre els membres del grup. Anoteu totes les
decisions.
e) Executeu la construcció i el muntatge.
f) Verifiqueu el funcionament del cremallera. Corregiu possibles defectes i
redacteu un petit informe.
g) Reviseu totes les notes i els gràfics, i aplegueu-los per confeccionar la
memòria tècnica del projecte.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Objectiu
Integrar en un sol projecte continguts relatius a la transmissió del moviment, els
circuits elèctrics i el treball amb materials diversos.
Contingut
Tot vehicle ha de disposar d’un sistema de tracció i d’un sistema de direcció. A
les maquetes de vehicles amb comandament a distància, com la que us
proposem, tant la tracció com la direcció depenen de motors elèctrics. Les
especificacions tècniques que ha d’acomplir el vehicle que les trobareu al plec
de condicions següent:
Plec de condicions
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦

longitud màxima del vehicle: 250 mm
amplada màxima:150 mm
altura màxima (amb les rodes): 150 mm
circuit elèctric de tracció constituït per:
◊ motor amb engranatges de canvi de velocitat
◊ polsador N.O.
◊ clau d’encreuament per al canvi de sentit
◊ pila de 4,5 V
circuit elèctric de direcció constituït per:
◊ motor amb engranatges de canvi de velocitat
◊ polsador N.O.
◊ clau d’encreuament per al gir dreta - esquerra
◊ pila de 4,5 V
caixa de comandament amb els polsadors i claus d’encreuament
cable de 8 fils per a la connexió entre la caixa de comandament i el vehicle
el vehicle ha de constar d’un xassís on s’hauran d’instal·lar els motors i les
piles
el vehicle disposarà d’una carrosseria

Activitat
Material necessari: feu vosaltres mateixos la llista del material necessari una
vegada tingueu decidit el disseny.
Procediment
1a part
a) Discutiu en el vostre grup de treball les característiques tècniques del vehicle i
l’aspecte que, més o menys, ha de tenir. Observeu i comenteu les figures que
podeu trobar més endavant.
b) Dibuixeu els dos circuits elèctrics amb els operadors corresponents.
c) Dissenyeu el xassís del vehicle d’acord amb la disposició i les dimensions dels
dos motors, les dues piles de 4.5 V i les rodes.
d) Feu tots els croquis i els dibuixos necessaris per a la construcció i el muntatge
del xassís.

90 Aula de Tecnologia

8.7

Un vehicle amb comandament a distància

Full 2

e) Elaboreu la llista de materials i el procés de treball per a la construcció del
xassís. Distribuïu les diferents tasques entre els membres del grup. Anoteu totes
les decisions.
f) Executeu la construcció i el muntatge del xassís.
2a part
g) Dissenyeu, amb els croquis i els dibuixos necessaris, la caixa de comandament.
h) Construïu i connecteu la caixa de comandament.
i) Verifiqueu el funcionament del vehicle, que ha de poder avançar, retrocedir i
girar sense dificultat. Corregiu possibles defectes i redacteu un petit informe.
3a part
j) Decidiu amb quin material fareu la carrosseria i com la fixareu al xassís de
manera que es puguin canviar les piles i revisar els mecanismes, sobretot el
sistema de direcció.
k) Dissenyeu, amb els croquis i els dibuixos necessaris, la carrosseria del vehicle.
l) Construïu i munteu la carrosseria.
m) Verifiqueu, definitivament,el funcionament del vehicle i esmeneu-hi possibles
defectes.
n) Reviseu totes les notes i els gràfics, i reuniu-los per confeccionar la memòria
tècnica del projecte.

Nota: Per al xassís d’aquest vehicle ha servit de model un projecte desenvolupat per alumnes d’ESO de
l’IES Joan Miró de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat. Per a la carrosseria vegeu la pàgina 78.

Proposta d’activitats. ESO, 1r cicle.
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Model de camió amb comandament a distància
La direcció funciona amb cadena, en lloc del cable de l’exemple anterior.

caixa per al comandament
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Model de camió amb comandament a distància

