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1.-  Digues els principals documents tècnics que conté un projecte tècnic.  

2.-  Indica si les afirmacions següents referents als documents tècnics són certes o falses. En 

cas que siguin falses, torna-les a escriure correctament. 

– Els documents tècnics han de donar resposta a allò que es vol aconseguir. 

– Els documents tècnics no cal que mostrin clarament què es vol aconseguir. 

– No cal detallar en cap document tot el que cal fer i els materials que s’han d’utilitzar. 

– Cal concretar molt bé quins materials, quines màquines i quines eines s’utilitzen per 

fabricar un objecte. 

– No cal especificar el cost que tindrà l’objecte en cap document tècnic. 

3.-  Indica quins apartats bàsics han de figurar en la memòria tècnica. Explica què cal especificar 

en aquests apartats. 

4.-  Cal que les característiques tècniques dels materials o de les peces que conformen el 

producte o la instal·lació s’especifiquin en algun apartat dels documents tècnics? Raona la 

teva resposta. 

5.-  Què es descriu en els plànols d’un projecte? Quins tipus de plànols ha de tenir un projecte 

tècnic? 

6.-  Indica les normes que han de complir els plànols d’un projecte tècnic. 

7.-  Raona per què els pressupostos han de tenir una validesa determinada. 

8.-  Què rep el nom de plec de condicions? Quin valor té? 

9.-  Què cal incloure en el plec de condicions legals? 

10.-  Indica les funcions bàsiques d’una oficina tècnica. 

11.-  Què rep el nom de projecte tècnic? 

12.-  Quines són les fases d’un procés tecnològic? 

13.-  A partir de quina fase d’un procés tecnològic és el moment de la producció en sèrie d’un 

objecte i de la seva comercialització? 



14.-  Defineix què és el projecte tècnic i digues a quina fase del procés tecnològic correspon. 

15.-  Digues quins d’aquests documents són tècnics: 

– Memòria específica. 

– Memòria tècnica. 

– Indicacions de fabricació. 

– Plànols. 

– Descripció tècnica. 

– Pressupost. 

– Plec de condicions. 

– Plec de condicions del reciclatge. 

16.-  En quin document tècnic s’ha d’incloure la llista amb els materials que cal utilitzar i les 

normes tant per fabricar el producte com per utilitzar-lo o manipular-lo? 

17.-  Explica quins tipus de plànols s’han d’incloure en el projecte tècnic. 

18.-  Quines són les partides més importants del pressupost econòmic? 

19.-  Com s’anomena el document que recull les condicions pactades entre el client i el 

projectista o l’oficina tècnica? Especifica què s’hi inclou. 

20.-  Digues quines de les feines següents són realment funcions bàsiques d’una oficina tècnica: 

– Fer o encomanar a altres empreses el disseny i l’elaboració dels plànols. 

– Saber quin és el preu final del producte. 

– Anar a comprar els productes a altres empreses o països. 

– Planificar l’ordre de fabricació en funció de determinats factors. 

– Establir els mètodes i els sistemes de fabricació més productius. 

 

 

- Màquines simples – 

 

21.-  Quina força he de fer per aixecar una massa de 50 kg? 

22.-  Si fem una força de 150 N sobre un objecte i aconseguim moure’l 2 m, quin treball mecànic 

s’ha realitzat? 

23.-  Quin treball pot desenvolupar una màquina de 500 W de potència en un minut? I en una 

hora? 



24.-  Digues de quin gènere són les palanques següents i explica per què. Després, calcula els 

valors que hi falten: 

 

25.-  Indica quins d’aquests objectes corresponen a una palanca de primer gènere: martell, 

gronxador, carretó, balança, tenalles, canya de pescar, fre de peu. 

26.-  Observa molt bé aquests dibuixos de màquines basades en la llei de la palanca. Classifica’ls 

en funció del gènere de la palanca. 

 

27.-  Determina el pes màxim que es pot aixecar amb una palanca de primer gènere d’1,5 m de 

llargària si es col·loca una massa de 80 kg a 1 m del fulcre. 

28.-  Calcula la força que s'ha d'aplicar per aixecar una pedra de 

250 N amb una barra de 2,5 m si posem el punt de suport 

a 50 cm de l'extrem de la barra que està en contacte amb 

la pedra.  

29.-  Calcula la distancia des de la maneta a la roda en el 

carretó de la figura si per aixecar un pes de 700 N 

situat a 0,6 m del punt de suport (eix de la roda) s'ha 

d'aplicar una força de 300 N. 



 

30.-  Digues quin tipus de palanca és l'obridor de la figura i 

calcula la força que cal fer per obrir la xapa si la 

distància entre el punt 0 i el lloc on s’obre la xapa és de 

1’5 cm i la distancia entre la resistència de la xapa (Que 

és de 150N) i el lloc on apliquem la força és de 8’5 cm. 

 

31.-  Calcula el pes del sucre si la distancia entre el plat i el 

fulcre és de 3cm i el pes d’un kg de massa es troba situat 

a 40 cm del fulcre. 

 

 

32.-  L'elefant de la il·lustració pesa 3000 N i la longitud 

del braç on es recolza és de 50 cm. La formiga pesa 

0’1 N. Quina longitud ha de tenir el braç on es troba 

la formiga perquè pugui aixecar l'elefant?  

 

33.-  El peix que estira d'aquesta canya de pescar fa una 

força de 30 N. Quina força caldrà aplicar per extreure 

de l'aigua? Quin tipus de palanca és? 

 

 

34.-  Calcula la força que cal fer per moure un roc de 500 Kg de massa amb una palanca de segon 

gènere en que la distància entre la resistència i el fulcre és de 10 cm i la distància entre la 

força i la resistència és de 2 m.(dibuixa l’esquema de la palanca) 

35.-  Calcula la força que cal fer per moure un roc de 500 Kg de massa amb una palanca de primer 

gènere en que la distància entre la resistència i el fulcre és de 10 cm i la distància entre la 

força i la resistència és de 2 m.(dibuixa l’esquema de la palanca) 



36.-  Calcula la força que cal fer per moure un roc de 500 Kg de massa amb una palanca de tercer 

gènere en que la distància entre la resistència i la força és de 10 m i la distància entre la 

força i el fulcre és de 2 m.(dibuixa l’esquema de la palanca) 

 

37.-  Apliquem 100 N de força en cada mànec d'aquests 

alicates. Quina força resultarà en cada punta? 

 

 

 

38.-  Comenta quins avantatges proporciona el pla inclinat i escriu alguns exemples de la seva 

aplicació. 

39.-  Fent un esforç de 125 N, quin pes podem enlairar fins a 5 m d’altura en un pla inclinat de 

10 m de longitud? 

40.-  Quina ha de ser la longitud del pla inclinat per traslladar un pes de 400 kg fins a una alçada 

de 4 m fent una força de 1.000 N? 

41.-  Observa aquests dibuixos i escriu la força que s’ha de fer per enlairar cada objecte: 

 

42.-  Per a cada un dels tres casos 

i a partir dels valors que 

s'indiquen, calcula les 

variables que duen 

interrogant i la longitud de 

corda que cal estirar en 

cada cas per tal que els 

pesos s'aixequin 1 m.  

 

300 N 

F=? 



 

43.-  Calculeu: 

a)  La força necessària per aixecar un piano de 200 kg amb una sola politja. 

b) I si disposeu de 4 politges i dues d'elles són mòbils (fixeu-vos en la imatge)? 

c) Calculeu, per a cada cas, quants metres de corda s'han d'estirar per aixecar el piano a una 
altura de 10 m. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

44.-  Hem de pujar una caixa de 1 500 N d'un nivell a un altre, entre els quals hi ha 3 m. Utilitzant 

un pla inclinat de 5 m de longitud, quina força haurem de fer per remuntar la caixa? I si 

utilitzem un pla inclinat de 10 m de longitud?  

45.-  Calcula la força que cal fer per moure un roc de 500 Kg de massa amb una palanca de tercer 

gènere en que la distància entre la resistència i la força és de 10 m i la distància entre la 

força i el fulcre és de 2 m.(dibuixa l’esquema de la palanca) 

 

- Mecanismes de transmissió de moviment - 

46.-  Comenta les diferències que hi ha entre un eix i un arbre de transmissió. Posa’n algun 

exemple. 

47.-  Observa l’engranatge del dibuix. La roda A gira a 6 rpm i rep el moviment de la B. Ara, 

contesta:  

a) Quina és la roda motriu? Quina és la conduïda?  
b) Quina roda és la corona? Quina és el pinyó? 
c) Quina és la velocitat de la roda B? 
d) Quina és la relació de transmissió de 

l’engranatge? 
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48.-  La roda motriu d’un engranatge té 32 dents i la roda conduïda té 50 dents i gira a 450 rpm. 

Calcula: 

a) La relació de transmissió de l’engranatge. 
b) La velocitat de rotació de la roda motriu. 

49.-  Posa dos exemples de màquina en què es produeixi una transmissió per corretja i dos 

exemples en què es produeixi una transmissió per cadena. Després, explica els avantatges 

i els inconvenients principals que té cada tipus de transmissió. 

 
50.-  Tenim un sistema de transmissió de moviment format per dues politges unides mitjançant 

una corretja. La politja conductora té un diàmetre de 10 cm i la conduïda, de 5 cm. 

a) A quantes revolucions per minut gira la politja conduïda si la conductora ho fa a 5  min-1 
(rpm)? 

b) Quina és la relació de transmissió entre les dues politges? Quin significat té? 
 

51.-  Un sistema de transmissió per cadena és format per la roda conductora, que té 40 dents i 

que gira a una velocitat de 200 rpm, i per la roda conduïda, que té 160 dents. 

 
a) La relació de transmissió. 
b) La velocitat de gir de la roda conduïda. 

 
52.-  Observa aquest dibuix i, després, indica el sentit de gir de cada politja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53.-  A partir del nombre de dents de cada roda dentada, i sabent que la primera roda té una 

velocitat de gir de 10 rpm, determina el sentit de gir i la velocitat de gir de la resta de rodes 

d’aquest tren d’engranatges: 

 

 

 

54.-  Identifica el nom i el sentit de gir de tots els mecanismes que intervenen en aquest tren de 

mecanismes: 

 

 
 
 



55.-  Un con de politges és format per tres politges de 150, 250 i 350 mm de diàmetre, que enllacen amb 

un con idèntic però invertit. Determineu les tres relacions de transmissió possibles. 

 
 
 
 
 

56.-  Indica en quin dels dos casos és possible que els engranatges puguin girar. Justifica la 

teva resposta. 

 
 
 
 
 
 

 

57.-  Cap on es desplaçarà la cremallera, a la dreta o a l’esquerra? 

 

58.-  Assenyala el sentit de gir de cada una de les rodes  i el moviment de les cremalleres del 

següent sistema d’engranatges si la roda motriu es la ① i gira en el sentit de la fletxa  

 

 

 

número moviment 
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