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Introducció  
Creus   que   un   pont   fet   amb   escuradents   no   aguantarà   pesos   i   que   es   trencarà   en   un   tres   i   no  
res?   Comprovem-ho!  
 

Objectiu  
L'objectiu   d'aquests   deures   d’estiu   és   construir   un   pont   d'escuradents.   Els   escuradents  
hauran   d'estar   units   formant   triangles   o   formes   regulars   per   tal   de   comprovar   que   aquesta  
forma   geomètrica   proporciona   resistència   i   rigidesa   a   les   estructures.   

Normes   per   dur   a   terme   el   pont  
Únicament   es   podran   fer   servir   els   següents   materials:   Cola   Blanca   i   escuradents   plans.  
El   pont   haurà   de   salvar   una   distància   (un   salt)   de   297mm   (DIN   A4).  
Les   dimensions   màximes   del   pont   serán:   500mm   de   llarg,   200mm   d'ample   i   400   mm.   d'alt.  
Superfície   plana   en   la   part   superior   amb   almenys   100   mm   d'amplària   i   100   de   llargada   .  
Ha   de   suportar   almenys    1Kg.  
Pot   tenir   qualsevol   tipus   de   disseny.  
El   pont   no   pot   ser   pintat,   vernissat   ni   ruixat   o   submergit   en   cap   substància.  
La   massa   total   del   pont   no   pot   sobrepassar   els   300   gr.  
Entrega   d’una   memòria,   la   memòria   s’entregarà   en   fulls   DIN   A4   en   orientació   vertical   i  
grapats   en   la   part   superior   esquerra   a   45º   respecte   el   full.   
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Memòria   
Un   cop   finalitzada   la   pràctica   s'haurà   de   presentar   la   memòria.   Aquesta   haurà   de   constar  
de:   
 

● Portada   incloent   Títol,   Nom,   Cognoms,   Curs,   Classe   i   data.  
 

● Abstract.   (En   Castellà,   Català   i   Anglès)  
L’Abstract   és   un   paràgraf   on   es   resumeix   el   tema   tractat.  
 

● Índex.  
 

● Introducció   explicant   el   projecte   i   el   seu   objectiu.  
 

● Investigació   dels   ponts   realitzats   amb   escuradents.   Tipus,   materials,   concursos,   etc..   
 

 
● Materials   utilitzats   i   eines   (si   és   el   cas).   

 
● Procés   de   construcció   pas   a   pas   de   l'estructura   (des   de   l'esbós   i   els   plànols   inicials  

fins   a   la   construcció   final   passant   per   tots   els   passos   intermedis).   En   cada   pas   hi  
haurà   de   constar   el   què   s'ha   fet   i   amb   quins   materials   i   eines.   
 

● Procés   de   construcció   documentat   amb   un   vídeo.  
 

● Pressupost.  
 

● Resultats   de   l'autoavaluació   fets   a   casa.  
 

● Punts   de   millora.  
 

● Conclusió   de   la   pràctica.  
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Exemples   de   estructures   ponts   d’escuradents  
 
 

 

Desenvolupament   de   la   prova   de   resistència  
 
Els   ponts   seran   col·locats   sobre   uns   suports   entre   dues   taules,   que   estan   separades   entre   si  
per   297   mm   (L).   El   material   de   pesat   consistirà   en   envasos   d'1   litre   (als   quals   s'atribueix   la  
mesura   d'1   Kg),   partint   d'1   paquet,   que   s'anirà   incrementant   els   pesos   a   eleccio   del   alumne.  
 
L’alumne    situarà   en   la   zona   de   càrrega   un   pes   d'1   kg,   pes   mínim   a   suportar.   S'aniran  
afegint   d'un   en   un   pesos   successivament   fins   que   el   pont   perdi   la   seva   integritat.   El   pont  
haurà   de   suportar   cadascun   dels   pesos   incrementats   un   temps   mínim   de   5   segons.   Es  
considerarà   per   al   càlcul   el   pes   suportat   immediat   abans   de   trencar-se.   El   temps   total  
disponible   per   cada   equip   és   de   cinc   minuts.  

Puntuació   de   la   resistència   mecànica  
 

● El   pont   que   obtingui   la   major   relació   entre   pes   suportat   i   pes   propi   obtindria   un   10   en  
aquesta   part   de   la   prova.  

● El   model   aportat   pels   professors,   sotmès   a   càrrega   amb   idèntics   criteris,   aporta   el  
criteri   de   la   nota   de   cinc.  

● Les   relacions   lineals   que   mantenen   les   restants   resistències   amb   els   valors   que  
donen   el   deu   i   el   cinc   serveixen   per   a   determinar   la   nota   que   els   correspon,   en   la  
mateixa   relació   lineal   amb   el   número   deu   i   el   cinc.  
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Criteris   d'avaluació  
 

  Expert  Avançat  Aprenen  Novell  

Resistencia  
Mecànica  

30%  Prova   de  
resistència  

Prova   de  
resistència  

Prova   de  
resistència  

Suporta   un   pes  
menor   d'1  
Kg  

Memòria  30%  La   memòria   te  
tots   el   apartats  
i   el  
desenvolupam 
ent   és  
excel·lent.  

La   memòria   te  
tots   el   apartats  
i   el  
desenvolupam 
ent   és  
correcte.  

La   memòria   li  
manca   un  
apartat   i   el  
desenvolupam 
ent   és  
correcte.  

La   memòria   li  
manca   més  
d’un   apartat.  

Acabat   Final  20%  Acabat  
professional  
Unions  
perfectes   i  
Netes  

Acabat   bo  
Unions   una  
mica  
defectuoses  

Aspecte  
general  
acceptable  
Hi   ha  
bastantes  
unions  
defectuoses  

Aspecte  
general  
desastrat   i  
molt   millorable  
La   majoria  
d'unions  
defectuoses  

Originalitat  
del   disseny  

10%  Disseny   molt  
original  
Utilitza  
diversos  
elements  
geomètrics  
Tetraedres,  
Triangulació,  
Octaedres  

Disseny  
original  
Utilitza  
diversos  
elements  
geomètrics  

Només   utilitza  
un   element  
geomètric.  
Poc   original  

NO   és   original  
Només   utilitza  
un   element  
geomètric  

Ús   de  
material  

10%  Disseny  
estilitzat  
d'estructures.P 
ocs  
escuradents  
Poca   cola   en  
les  
unions  
 

Disseny  
estilitzat  
d'estructures.P 
ocs  
escuradents.  
 

Molta   cola   en  
les   unions.  

Garbuix  
d’estructura  
Molts  
escuradents  
Molta   cola   en  
les   unions.  
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Introducció  

Alguna   vegada   t’has   fixat   en   les   estructures   que   t’envolten?   N’hi   ha   que   són  
especialment   espectaculars   i   la   gent   aprofita   les   vacances   per   anar   a   visitar-les.   No  
t’ho   creus?   Només   cal   que   t’apropis   a   la   Sagrada   Família   un   dia   que   hi   hagi   turistes  
per   comprovar-ho.  

Durant   aquest   estiu   pots   fer   un   dietari   on   identifiquis   algunes   de   les   estructures   amb  
les   que   t’has   trobat.  

Objectiu  

L’objectiu   d’aquest   treball   és   presentar   un   document   realitzat   amb   processador   de  
text   que   inclogui   fotografies,   imatges,   diferents   tipus   de   tet   (títols   amb   alineació,  
mida   i   negreta   diferent   al   text   normal),   taules,   i   enllaços   a   webs   d’interès.  
En   aquest   dietari   hauràs   d’identificar   els   diferents   tipus   d’estructures   amb   els   que   et  
vagis   trobant.  

 

Estructuració   del   document  

 

1   Abans   de   sortir   de   casa  

 

En   aquest   apartat   hauràs   d’identificar   estructures   que   tens   a   casa   o   al   barri   sense  
necessitat   de   sortir   de   viatge.  

Intenta   trobar   les   següents   estructures   al   teu   voltant:  

● Una   biga  
● Una   jàssena  
● Un   pilar  
● Una   columna  
● Un   suport   d’un   altre   tipus  
● Un   mur  
● Un   element   estructural   que   sigui   un   perfil  
● ...  

Fes   una   foto   de   cada   tipus   d’element   que   identifiquis   i   inclou-la   al   document.  
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2   Organitzant   el   viatge  

A   on   penses   anar?   Com   hi   aniràs?   Quant   temps   dura   el   viatge?   Quins   monuments   penses  
visitar?  
  
Cerca   informació   del   llocs   on   penses   anar   i   inclou-los   al   teu   document.   Aprofita   per   incloure  
enllaços   (hipervínculo)   a   pàgines   d’internet   que   afegeixin   informació   dels   llocs   que   visitaràs.  

 

3   Dietari   del   viatge  

Per   cada   dia   de   viatge   has   d’incloure   el   següent:  

a)   Reportatgefotogràfic  

Inclou   les   fotos   que   vulguis   que   ajudin   a   explicar   en   què   ha   consistit   el   teu   dia.  

b)   Quadred’estructures  

Per   cada   dia,   inclou   els   següent   quadre   amb   les   estructures   que   hagis   visitat:  

    
 

Element  
visitat  

Tipus  
d’estructura  

Emplaçament  Descripció  Any   de  
construcció  

Llum  
(m)  

Alçada  
màxima  

Fotografia  

        

        

        

        

        

 
 
 
  

 
 

Et   recomano   que   posis   la   taula   en   un   full   horitzontal   per   tal   que   es   vegi   bé.  

 

10  



Element   visitat:   Vol   dir   el   nom   de   l’element.   Per   exemple:   pont   del   diable   de  
Martorell,   viaducte   de   Millau,   Catedral   de   Mallorca,   Torre   Eiffel...  

 

Tipus   d’estructura:   Aquí   s’ha   de   posar   informació   més   específica   (Tipus   de   pont  
(atirantat,   de   bigues,   d’arc,   tipus   d’estructura,   entramada,   massissa...)   Si   has   visitat  
una   catedral,   per   exemple,   pots   identificar   els   diferents   tipus   d’elements   estructurals.  

 

Emplaçament:   El   lloc   on   es   troba   l’estructura.  

 

Descripció:   Una   descripció   de   l’estructura,   aprofita   a   explicar   què   t’ha   semblat   i  
informa-te’n   de   quines   coses   la   fan   especial.  

 

Any   de   construcció:   Aquesta   informació   l’has   buscar   a   internet   tot   i   que   a   moltes  
guies   ja   hi   surt.   Per   estructures   que   van   estar   molts   anys   construint-se,   pots   posar  
l’any   d’inici   de   la   construcció   i   l’any   de   finalització.   Si   alguna   estructura   encara   està  
en   construcció   ho   pots   indicar.  

 

Llum:   És   la   distància   coberta   per   l’estructura   sense   cap   suport   entremig   (per  
exemple,   la   distància   entre   dues   piles   d’un   pont,   o   la   distància   entre   les   fileres   de  
columnes   d’una   catedral).   Aquesta   informació   la   pots   trobar   habitualment   buscant   a  
internet   o   a   les   guies   de   viatge.  

Alçada   màxima:   Quina   alçada   assoleix   l’estructura   des   de   la   fonamentació?  

Fotografia:   Inclou   fotografies   que   hagis   fet   tu.   Intenta   que   siguin   estètiques   i   que   es  
vegin   bé   els   diferents   elements   de   l’estructura.  

Entrega   del   treball  

El   treball   s’entregarà   en   paper   mida   DinA-4   grapat   en   la   cantonada   superior  
esquerra   i   es   farà   una   entrega   digital   en   el   Classroom   de   l’assignatura   el   curs   vinent.  
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Criteris   d’avaluació  
 

 Treball   excel·lent  Treball   molt   ben   fet  Treball   ben   fet  Objectius   no   assolits  

Document  
(20%)  

Document   amb  
estructura   de  
títols.   Les   taula  
tenen   un   format  
correcte   i   tenen  
títol   descriptiu..  
Té   imatges  
inserides   i   tenen  
títol   descriptiu.  
Conté   enllaços  
que   funcionen  
correctament.  

Document   amb  
estructura   de   títols.  
Les   taula   tenen   un  
format   correcte.  
Té   imatges  
inserides.  

Document  
amb   estructura  
de   títols.   Les  
taula   tenen   un  
format  
correcte.  
Té   imatges  
inserides.  

Document   sense  
estructura   de   títols,  
sense   taula   i   sense  
prou   imatges.  

Estructure 
s   "abans  
de   sortir  
de   casa"  
(20%  

Identifica  
correctament,  
com   a   mínim,  
quatre   tipus  
d'elements  
estructurals  
diferents.  
Hi   ha   fotos   de  
més   d'un   element  
diferent   en,   com  
a   mínim,   dos   dels  
tipus.  

Identifica  
correctament,   com  
a   mínim,   quatre  
tipus   d'elements  
estructurals  
diferents.  

Identifica  
correctament,  
com   a   mínim,  
tres   tipus  
d'elements  
estructurals  
diferents.   .  

No   entrega   aquest  
apartat   o   no   assoleix  
els   mínims  
demanats.  

Organitza 
nt   el   viatge  
(20%)  

Es   mostra   la  
planificació   del  
viatge   incloent  
suport   visual   com  
ara   mapes.  
S'indiquen   les  
principals  
estructures  
turístiques   del  
lloc   de   destí   i  
alguna   estructura  
visitable   durant   el  
viatge.   S'inclouen  
enllaços   a  
pàgines  
d'Internet   que  
amplien   la  
informació.  

Es   mostra   la  
planificació   del  
viatge   incloent  
suport   visual   com  
ara   mapes.  
S'indiquen,   com   a  
mínim,   tres  
estructures  
turístiques   del   lloc  
de   destí   o   visitables  
durant   el   viatge.  

Es   mostra   la  
planificació   del  
viatge   i  
s'indiquen,  
com   a   mínim,  
dues  
estructures  
turístiques   del  
lloc   de   destí.  

No   entrega   aquest  
apartat   o   no   assoleix  
els   mínims  
demanats.  
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Dietari   del  
viatge  
(40%)  

Entrega,   com   a  
mínim,   el  
reportatge  
fotogràfic   i   la  
taula   de   2   dies  
diferents.   Com   a  
mínim   dues  
taules   tenen   totes  
les   dades  
emplenades  
correctament.  
Les   estructures  
mencionades   a  
les   taules   són  
més   de   5   i  
cobreixen,   com   a  
mínim,   totes   les  
estructures  
identificades   en  
l'apartat  
d'organització.  

Entrega,   com   a  
mínim,   el  
reportatge  
fotogràfic   i   la   taula  
de   2   dies   diferents.  
Com   a   mínim   dues  
taules   tenen   totes  
les   dades  
emplenades  
correctament.   El  
nombre  
d'estructures  
identificades   en   les  
diferents   taules  
correctament   és   de  
4   com   a   mínim.  

Entrega,   com  
a   mínim,   el  
reportatge  
fotogràfic   i   la  
taula   de   dos  
dies   diferents.  
Com   a   mínim  
dues   taules  
tenen   totes   les  
dades  
emplenades  
correctament.  

No   entrega   aquest  
apartat   o   no   assoleix  
els   mínims  
demanats.  
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Veure   un   film   

Hi   ha   films   que   tot   i   ser   comercials   tenen   un  

gran   contingut   tecnològic.   A   continuació  

trobaràs   una   sèrie   de   pel·lícules   que   et  

recomanem   visualitzis   i   facis   la   teva  

crítica-comentari.  

1. Matrix   (1999)   y   les   altres   de   la   trilogia...  

2. The   Matrix   Reloaded   (2003)  

3. The   Matrix   Revolutions   (2003)  

4. Origen   (2008)  

5. Minority   Report   (2002)  

6. La   red   social   (2010)  

7. A.I.   Inteligència   Artificial   (2001)  

8. Piratas   de   Silicon   Valley   (1999)  

9. Blade   Runner   (1982)  

10.Yo,   Robot   (2004)  

11. Terminator   (1984)  

12.Juegos   de   guerra   (1983)  

13.Searching   (2018)  

14.Ready   Player   One   (2018)  

15.Eliminado   (2014)  

16.Tron   (1982)  

17.Tron:   Legacy   (2010)  

18.La   Red   (1995)  

19.Hackers.   Piratas   informáticos   (1995)  

20.Ex   Machina   (2015)  
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Visita   un   Museu  

Visita   algun   d’aquests   espais   i   fes   un   reportatge   mitjançant   un   tractament   de   text.   No  

oblidis   incorporar   una   imatge   de   la   teva   visita!!!  

 

 

 

16  



 

 

 

 

17  



 

 

  

18  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Propostes   Específiques   2n   

19  



Repàs   al   tema   de   l’electricitat  
 
Abans   de   començar,   repassa   i   tingues   molt   clars   els   següents   conceptes:  
 
 

1. Què   és   la   intensitat?  
 
 

2. Quina   és   la   unitat   de   mesura   de   la   intensitat?  
 
 

3. Què   és   la   diferència   de   potencial   o   per   quin   altre   nom   se   la   coneix?  
 
 

4. Quina   és   la   unitat   de   mesura   de   la   diferència   de   potencial?  
 
 

 
1. Un   cop   hem   refrescat   aquests   conceptes,   aneu   a   la   diapositiva   número   26   del  
tema    Electricitat:   Fonaments    de   la   Plataforma   Eleven   i   ompliu   la   següent   taula   (fent    click  
sobre   els   diferents   elements:   

 

Bombeta   de   llum                     W  

Assecador   de   cabells                     W  

Rentadora                     W  

 
2. Calcula   el   consum   energètic   setmanal   (en   kWh)   de   cada   electrodomèstic,   i  
l’equivalent   econòmic   (parcial   i   total)   si   cada   kwh   costa   0,021   €.  

 

Electrodomèstic  Temps   (en   hores)  Preu   (en   €)  

Bombeta   de   llum  31   

Assecador   de   cabells  1,5   

Rentadora  6   

 TOTAL   
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3. Llegeix   la   diapositiva   27   i   respon   VERDADER   o   FALS   a   les   següents  
afirmacions.   Sols,   si   una   afirmació   es   FALSA,    escriu   la   verdadera   A   SOTA .  

 

FRASE  VERDADER  
O   FALS  

Un   aparell   que   consumeix   molta   energia   és   de   baixa   potència.   

 

Un   aparell   que   necessita   molta   intensitat   necessita   molta   potència.   

 

Un   aparell   que   necessita   més   corrent   elèctric   és   com   dir   que   necessita  
més   intensitat.  

 

 

El   corrent   elèctric   sempre   troba   resistència   quan   circula   pels   cables  
elèctrics.  

 

 

Si   cada   aparell   té   una   resistència   diferents   necessita   un   voltatge   diferent  
per   funcionar.  

 

 

Si   un   aparell   té   molta   resistència   consumeix   menys   potència.   

 

Com   més   petita   sigui   la   resistència,   més   consum   tindrà   l’aparell.   

 

 
 

4. Quina   és   la   unitat   de   mesura   de   la   resistència   elèctrica?  
 
 

5. Què   diu   la   llei   d’Ohm?   
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6. Abans   de   començar   amb   els   càlculs,   fem   un   repàs   de   magnituds,   unitats   i  
símbols.   Defineix   primer   els   tres   conceptes   i   completa   la   taula   amb   els   conceptes  
que   falten   després.  
 
 

MAGNITUD   

UNITAT   

SÍMBOL   

 
 
 

MAGNITUD  UNITAT  SIMBOL  

  Ω  

Intensitat    

 Watt   

Voltatge    

 
7. En   aquest   tipus   d’exercicis   és   important   que   dominis   la   conversió   d’unitats.  
Completa   la   taula   aquesta.  

 

kΩ  Ω  

1,5   kΩ   

 2400   Ω  

 5200   Ω  

4,2   kΩ   

 

A  mA  

0,005   A   

 2,5   mA  

 0,5   mA  
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0,0035   mA   

 
 

8. En   la   diapositiva   30   hi   ha   una   animació   on   veiem   un   circuit   i   podem   escollir   3  
resistències   diferents.   Completa   la   taula   següent   segons   el   valor   de   la   resistència  
escollida.   Fes   primer   els   càlculs   en   un   paper   i   comprova   després   del   resultat  
seleccionant   les   diferents   diapositives.  

 

VOLTATGE  RESISTÈNCIA  INTENSITAT  

1,5   V  110   Ω   

1,5   V  55   Ω   

1,5   V  1   k   Ω   (1000   Ω)   
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