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El projecte tècnic

1. Escriu en els espais buits les paraules següents segons correspongui (recorda que les has de 
copiar correctament):

projecte – documents – defineixen – producte – construir-lo

El .................................. tècnic és el conjunt de ..................... tècnics que ........................ 
el .......................... i la manera de ...........................

2. Emplena el mapa conceptual amb les paraules següents segons correspongui.

la memòria tècnica – el pressupost econòmic – documents tècnics – el plec de condicions – els 
plànols                                     

és format per una sèrie de

com

3. Escriu les etiquetes següents i omple ordenadament les fases del procés tecnològic:
Projectar i dissenyar la solució: plànols i altres documents tècnics.

Avaluar el procés i el resultat i rectificar el que calgui.

Cercar informació, fer una pluja d’idees i triar la millor solució.

1a fase  Identificar el problema o la necessitat.

2a fase

3a fase

4a fase Construir el prototipus.

5a fase
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4. Indica en quina fase del procés tecnològic s’elaboren els croquis, els plànols i altres documents
tècnics:

Identificar el problema o la necessitat.

Cercar informació, fer una pluja d’idees i triar la millor solució.

Projectar i dissenyar la solució.

Construir el prototipus.

Avaluar el procés i el resultat i rectificar el que calgui.

5. Indica si les afirmacions següents són veritables (V) o falses (F) clicant la casella corresponent:

Afirmacions V F

Els plànols descriuen de forma gràfica l’objecte o la instal·lació que s’ha de fer.

Existeix una regla o norma que fixa el nombre i el tipus de plànols que s’han
d’incloure en el projecte tècnic.

Els  plànols  han  d’estar  dibuixats  a  una  escala  adequada  per  a  la  seva
visualització correcta.

No cal fer tots els plànols; només cal fer els plànols de conjunt.

Els plànols han d’estar dibuixats a una escala normalitzada.

Els plànols han d’estar acotats correctament.

Els símbols gràfics no s’han de dibuixar ni s’han d’ajustar a les normes habituals
del dibuix tècnic.

Màquines i mecanismes
 1. Defineix què s’entén  per màquina i per eina.

 2. Explica quines  són les parts  bàsiques d’una màquina i d’aquestes màquines en 
concret:

 3. Enumera  els moviments bàsics  que solen fer les màquines.
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 4. Explica què són les màquines simples  i enumera quines  són les f o n a m e n t a l s .

 5. Enumera  els diferents  tipus de màquines complexes  que s’estableixen d’acord amb  la 

seva finalitat  i posa  un exemple  de cada  tipus.

 6. Explica què és un mecanisme de transmissió.

 7. Enumera  els tipus de mecanismes que coneixes  segons  el tipus de transmissió del 

moviment.

 8. Enumera   els tipus de mecanismes que coneixes   segons   el tipus de transformació del
moviment.

Les màquines simples
 1. Defineix què és una palanca? Què diu la llei de la palanca? De quin tipus són les
palanques següents:
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 2. Digues de quin gènere  és aquesta palanca i calcula  el valor de la resistència:

 3. Explica les utilitats  que té el mecanisme de cargol-femella.  Posa exemples d’eines o
màquines en què es faci servir.

 4. Un cargol amb un pas de 2 mm  fa 20 voltes. Quant es desplaçarà la femella que duu
acoblada el cargol?

 5. Observa aquestes fotos i digues  quines  màquines simples  hi veus:

 6. Raona  per què la roda està  considerada un dels grans  descobriments de l’ésser humà.
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 7. Explica quina relació hi ha, en una corriola, entre  la força (F) necessària per a enlairar
un objecte  i la resistència (R) que cal vèncer per a moure’l?

Mecanismes de transmissió de moviment

 1. Què és una roda de fricció? En quins casos  és recomanable?

 2. Comenta les diferències que hi ha entre un eix i un arbre de transmissió. Posa'n algun exemple.

 3. Imagina  que la roda dentada A d’un engranatge té 25 dents  i gira a 450 rpm i que
la roda dentada B té 8 0 dents  i rep el moviment  de l’altra roda. Identifica la corona, el
pinyó, la roda motriu i la roda conduïda.

 4. Què passa quan  un ciclista canvia el plat (corona) o el pinyó de la seva bicicleta?
Què es pretén  aconseguir amb  aquest canvi?

 5. Observa la fotografia  i, després, contesta:

6



 a) Què és?

 b) Per a què serveix?

 c) On es fa servir?

 6. Explica breument què és un canvi de marxes  i com funciona.

 7. Si haguessis de transmetre moviment entre dos arbres paral·lels que estan separats a una
certa distància, en quins casos muntaries una transmissió per corretja i en quines ho faries
amb na transmissió per cadena.

 8. Quina diferència hi ha entre una xaveta i una llengüeta?
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Mecanismes de transformació del moviment

1. Indica quin mecanisme és el que hi ha representat a la figura. Escriu el nom de les diferents
peces assenyalades amb una fletxa. Quina és la principal aplicació d’aquest mecanisme?

2. Quin són els  mecanismes representats  a la  figura? Com funcionen? Quines són les seves
aplicacions? Quines diferències s'hi poden observar?

3. Indica quins d'aquests mecanismes de transformació del moviment són reversibles , és a dir,
funcionen en els dos sentits:
lleva – creu de Malta – jou escocès – biela manovella – cargol sense fi – excèntrica – pinyó
cremallera

4. Descriu el mecanisme que s'utilitza en les guitarres per a tensar i destensar les cordes. Creus
que es fa servir perquè la relació de transmissió és inferior a la unitat, i actua com a reductor de
velocitat? Justifica la teva resposta.

5.  Completa les frases següents: 
Un ....................... és un mecanisme que permet connectar o desconnectar un eix o un arbre
amb un altre arbre conduït per a aconseguir o no que tots dos tinguin la mateixa velocitat de
rotació.
Els ............. són mecanismes disipadors d'energia mecànica que permeten reduir la velocitat
d'un mecanisme o d'una màquina , fins a aturar-lo si cal.
Els ................... de ......... són mecanismes que permeten invertir el sentit de gir per ferque una
màquina funcioni en els dos sentits.
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6. Justifica per què no totes les màquines disposen de mecanismes d'inversors de gir.

7. Explica la funció del mecanisme de pinyó - cremallera i explica per quins elements és format.
Posa dos exemples de màquines que es basin en aquest mecanisme.

Els motors tèrmics de combustió externa

1.  (CB) Indica si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F):

AFIRMACIONS C F

En els motors elèctrics, l’energia mecànica s’obté a partir de l’energia elèctrica
procedent de piles o de la xarxa elèctrica.

Els primers motors aprofitaven la força muscular, primer amb l’ajuda de rodes
hidràuliques i després dels animals.

La  turbina  hidràulica  és  formada  bàsicament  per  unes  pales,  anomenades
ventiladors, que tenen una forma corba molt adequada per a aprofitar al màxim
l’energia de l’aigua.

La turbina de vapor és un motor tèrmic de combustió externa.

Els pneumàtics  transformen l’energia de l’aire comprimit en energia mecànica.

Els motors tèrmics es basen en les lleis de la branca de la física anomenada
fotosíntesi.

La  llei  de  conservació  de l’energia  afirma que l’energia  no es  pot  crear  ni
destruir, només es pot transformar.

Els motors hidràulics utilitzen l’energia de fluids.

2.  Completa el text següent sobre els motors tèrmics amb les paraules proposades:
combustibles fòssils • externa • combustió • dins • fora • lloc • energia mecànica • interna •
turbina de gas • energia tèrmica • motor tèrmic • turbina de vapor

El  ............................................  transforma  l’.....................................  provinent
dels  ................................  en  ............................................  .  Segons el  ..........................  on  es
produeix  la  ................................,  els  motors  tèrmics  poden  ser  de
combustió  .........................................  (la  combustió  té  lloc  .....................................  del  motor,
com  en  la  màquina  de  vapor  i  la  .........................................  )  o  de
combustió ............................................. (la combustió té lloc ................................  el motor, com
en el motor d’explosió, la ......................................... i els motors de reacció).

3. Contesta aquestes preguntes sobre la branca de la física anomenada termodinàmica:
• Què estudia?

• Què diu la llei de conservació de l’energia?
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• Per què crema el motor d’una moto quan funciona?

4.  Escriu les parts d’una màquina de vapor amb la definició corresponent:

............................................: És una barra unida per un dels seus extrems a la tija de manera 
que pugui girar sobre aquest extrem i formar una articulació. 
L’altre extrem fa girar una roda, anomenada volant, mitjançant una
manovella.

............................................: És una roda grossa i pesant que quan gira presenta una forta 
inèrcia. Actua com un volant que contribueix al retorn de la tija, per
acció de la biela.

............................................: És un mecanisme articulat que gira quan la màquina funciona i 
permet controlar la velocitat perquè sigui constant la pressió de la 
caldera.

.............................................: És la part de la màquina on s’expandeix el vapor que arriba a 
 pressió de la caldera

5.  Col·loca en el dibuix d’aquesta màquina de vapor el nom de cadascuna de les seves parts i
explica com funciona:

6. Indica les semblances i les diferències que hi ha entre una turbina de vapor i una màquina de
vapor.

7. Explica quina és la funció bàsica i fonamental dels motors.
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8. Descriu el funcionament complet d'aquesta central tèrmica amb turbina de vapor. 

9. Creus que el rendiment d'un motor tèrmic és millor que el rendiment d'un altre tipus de motor'
Per què? Raona la teva resposta

10.  Explica la funció del condensador en un motor de combustió externa.

Programació informàtica

1. Omple els espais amb el nom del concepte corresponent:
variable • constant

  .................................... : Representa un valor que no pot ser modificat pel programa.
  .................................... : Representa un valor que pot ser modificat pel programa.
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2. Classifica les dades següents en funció del seu tipus:
diàmetre de la Terra • mesos de l’any • estat d’una bombeta • valor del nombre π (3,141592) • alçada
respecte del nivell del mar on ens trobem • velocitat de la llum • preu del quilo de pomes

CONSTANT VARIABLE

3. Classifica aquestes variables segons el seu tipus:
nom d’una població • edat d’una persona • any de naixement d’una persona • estat civil • número de
telèfon • preu de la benzina • estat d’una bombeta • nom d’una persona • valor equivalent en euros i

en dòlars

CARÀCTER NUMÈRIC LÒGIC O BOOLEÀ

4. Relaciona cadascun dels operadors lògics (quan s’escriuen entre dues variables A i B)

amb el seu significat:
and • • el resultat serà vertader si A o B o totes 

dues són certes
or • • canvia el valor de la variable, de 

vertader a fals o a l’inrevés

not • • el resultat serà vertader si A i B són 
certes alhora
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