
                                                                                                                                                        

Curs: 2016-2017 

DOSSIER DE RECUPERACIÓ

TECNOLOGIA 3r ESO (A i D)

DATA EXAMEN:  Divendres 1 de setembre del 2017 de 14h a 15h (SALA ACTES)

Criteris d’avaluació de recuperació: 

Dossier: 50% 

Examen escrit: 40%

Evolució del curs: 10%

DATA ENTREGA DOSSIER: El mateix dia de l’examen.

Per poder aprovar cal treure com mínim un 3 de les parts Dossier i Examen.

. 

Nom i cognoms:................................................................ 

Data:.......................................................
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Màquines simples

1. Tenim una palanca de 6 metres de llarg, i amb ella volem aixecar una roca que pesa 133kg. 
Quina força haurem de fer si la distancia del fulcre a on fem la força és de 750cm?

2.Quina distancia tindrà un pla inclinat, si serveix per poder pujar un piano de 225 Kg a una alçada 
de 5 m amb 400 N de força?

3.Calcula com de llarga serà una palanca si permet aixecar 235 N amb només 25 N força, si sabem 
que la distància de la resistència al fulcre és de 50 cm.

4. Volem fer servir un pla inclinat per pujar un paquet de 96 Kg a 6 metres d’altura. Només podem 
fer 200 N de força. Com de llarga haurà de ser la base del pla inclinat?

Engranatges i politges

1.- En un mecanisme el engranatge motriu té 210 dents i el conduït 75 dents. Si el engranatge 
conduït gira a 300 min-1 , calcula:

a)A quina velocitat està girant la motriu?

b)Quina és la relació de transmissió entre els engranatges?

2.- En una transmissió per corretja, la politja motriu té un diàmetre de D1=100 mm i la politja 
conduïda D2=450 mm. Quina és la relació de transmissió entre totes dues?
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3.-En una transmissió per engranatges la relació de transmissió i1-2=0,5. 

a)Si la motriu gira a 1500 min-1, quina serà la velocitat de rotació n2 de la conduïda?

b)Si la conduïda te z2= 345 dents, quantes en té la motriu z1?

4.Amb un polispast format per tres politges mòbils es pretén elevar 13 metres d’alçada una 
carrega de 1450 N. Quina força caldrà per iniciar el moviment? Quin serà l’avantatge mecànic del 
polispast?

5. Converteix les següents velocitats a velocitat angular  (rad/s).

200 min-1

350 segons-1

6. Del següent tren d’engranatges sabem que la motriu es mou a N1=234 Rpm. Calcula: 

N3?

N4?

Relació de transmissió per dents?

Relació de transmissió per voltes?

7. Tenim dues politges com les del dibuix. La conduïda té un Radi de 35cm i fa 65 Rpm. Si la 
relació de transmissió es de 5,8. respon: 
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a) Velocitat a que gira la motriu.

b) Diametre de la motriu.

c)És un sistema reductor o multiplicador? Justifica la teva resposta.

8. Volem saber quina distància recorrerem amb una bicicleta si fem 8 pedalades. El plat de la 
bicicleta té 43 dents (motriu, z1=43) i el pinyó de la roda del radera té 18( conduïda Z2=18). El radi 
de la roda del radera és de 38 cm. 

Motors de combustió

1. Descriu tan bé com puguis el motor d’encesa per guspira (cicle Otto), les seves quatre fases i 
tots els elements que intervenen i de quina manera.

2. Ens cal desplaçar un objecte de 200 N al llarg de 200 metres. Quin treball cal realitzar per a 
moure’l? 

Si hem utilitzat una potència de 3500 W, quant de temps hem trigat a fer el desplaçament del 
objecte? 

3. Un motor tèrmic consumeix 56000 J i la energia útil del motor és de 43000 J.

 Quin és el seu rendiment? 
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Quines son les pèrdues energètiques del motor? 

4. Les característiques d’un motor de benzina són:

·Carrera pistó: 14 cm ·Radi del pistó: 1,5 cm ·Volum de la cambra de combustió: 7,5 cm3 ·Número de 
cilindres: 8

Calcula: Volum d’un cilindre, cilindrada total, relació de compressió 

5. Si el poder calorífic de la benzina és de 31,9 MJ per litre i el nostre motor ha consumit 3000 g de 
benzina. Quanta energia ha produït en consumir-se? 

Densitat de la benzina : 745 g/Litre

6. Completa l’esquema mut següent :

Comunicacions

1-Descriu quin és l’esquema bàsic de la comunicació i explica cadascun dels seus elements.

2. Quin és el funcionament d’una Fibra òptica? Explica els principis físics sobre els que es 
fonamenta (reflexió i refracció)
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3.En les comunicacions sense fils, com viatge el missatge?, quin és el seu canal? 
Què són les freqüències i  per que hi ha tantes?

4.Explica el cas de la radio i com es possible que s’estiguin emeten moltes emissores  alhora 
sense que es destorbin. 

5. Si la nostra emissora de radio  emet en el 95,6 de la FM.... quin és el període que te aquest 
senyal?

6. Explica l’estructura d’un paquet d’Internet i els camps d’una de les seves capçaleres. 

7. Explica l’estructura d’una xarxa LAN com la que hi podria haver al institut.

8 .S’ha enviat un fitxer a la estació internacional a l’espai que ha trigat 15 minuts per una línia de 
satèl·lit que té una velocitat de  500 Kbps. Quina és la mida del paquet enviat? 
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NORMES DE PRESENTACIÓ

 La  feina  realitzada  s’ha  de  presentar  en  forma  de  dossier  IMPRÈS  el  dia  de  la

recuperació..

El dossier ha de presentar el següent format i continguts: 

1. PORTADA I CONTRAPORTADA

El full de la portada ha de seguir l’esquema següent: Es pot fer a mà o a ordinador.

Cal posar sempre un full de contraportada al final del dossier.

2.NUMERACIÓ I ÍNDEX 

S’han de numerar tots els fulls excepte la portada i l’índex.

Cal posar índex al principi del treball, situat a continuació de la portada. A l’índex hi ha

de constar els diferents apartats del treball així com les pàgines.

3.CONTINGUTS

Després de la tapa i l’índex heu de posar els  fulls on s’explica la feina a fer i les normes

de presentació. A continuació totes les activitats proposades amb els enunciats (pots

copiar–los d’aquest document).

4.MARGES

El marge indicat als fulls de la llibreta és vàlid. Per als folis blancs s’aconsella un marge

d’uns 2,5 cm, aproximadament.

INS Pere Borrell
Recuperació  Tecnología

RECUPERACIÓ
TECNOLOGIA 3rESO

Nom 
Cognoms:
Data:
Curs i grup:

TECNOLOGIA

RECUPERACIÓ 3ER ESO 
(A i D)

 Institut d’Educació
Secundària
Pere Borrell



                                                                                                                                                        

Curs: 2016-2017 

És aconsellable deixar més distància entre títols i/o subtítols i el text que la distància

deixada entre línies normals.

5.LLETRA I NETEDAT

Cal fer una lletra entenedora. Si es vol es pot fer el treball a ordinador, fet que implica

més feina i per tant una millor nota.

No es pot presentar el treball brut, tacat, arrugat, estripat...etc.

6.ENQUADERNACIÓ

Els  treballs  s’han  de  presentar  grapats  i  dins  d’una  funda  de  plàstic  o  foradats  i

enquadernats amb anelles o amb un fastener.  
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