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UD0. ANÀLISI D’OBJECTES I PROCÉS TECNOLÒGIC

Documentació i recursos:
Al moodle trobaràs el material que hem treballat a l’aula al respecte de l’ANÀLISI
D’OBJECTES, el PROCÉS TECNOLÒGIC, ús del PEU de REI i les normes bàsiques de dibuix i
acotació.

0.1.- Indica quina figura està millor acotada:
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0.2.- En els següents enllaços trobaràs:

a) Presentació on s’explica el procés d’anàlisi d’un objecte (barra de pega):

Com fer l'anàlisi d'un objecte - Barra de pegament

b) Exemple d’anàlisi d’un bolígraf:

Anàlisi d'un objecte: el bolígraf

c) A partir d’aquests enllaços, realitza l’anàlisi d’un objecte senzill de casa teva.
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https://prezi.com/gxtkqqjbkbsx/com-fer-lanalisi-dun-objecte-barra-de-pegament/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://issuu.com/agtlleida/docs/plantilla_analisi_objecte_641815d865b7ee
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UD1. ENS ESFORCEM O FEM FORÇA?

Documentació i recursos:
Alcurs moodle trobaràs presentacions, vídeos i animacions sobre els conceptes de massa,
força, pes i gravetat i l’estudi de les propietats més bàsiques dels materials.

PER A TOTS ELS PROBLEMES CONSIDERA L’ACCELERACIÓ DE LA GRAVETAT
A LA TERRA ( ) 𝑔 = 9, 8 𝑚/𝑠2

Activitats

1.1.- Una nena té una massa de 38 kg. Quin és el seu pes a la Terra en unitats

internacionals?

1.2.- A la Lluna l'acceleració de gravetat val aproximadament 2 m/s2. Quin pes

tindria una persona de 42 kg de massa si viatgés a la Lluna? Quant marcaria una
bàscula de bany portada des de la Terra a la Lluna si aquesta persona puges a la
bàscula?
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1.3.- Calcula el teu propi pes a la Terra i a la Lluna. Gravetat a la Lluna = 1/6

gravetat a la Terra.

1.4.- Calcula la gravetat en un lloc en el qual un sac de ciment de 50 kg pesa 490'5

N.

1.5.- Calcula la massa d'una persona a la superfície de la Terra si pesa 750 N i

calcula la seva massa i el seu pes en la Lluna si la gravetat és igual a 1'6 m/s2
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UD1. ESFORÇOS
Documentació i recursos:
Al curs moodle trobaràs presentacions, vídeos i animacions sobre els esforços relacionats amb
els materials.

1.6.- Omple els buits de la taula següent tot enumerant els 5 tipus d’esforços més

importants vists a classe i fent els dibuixos corresponents.

Tipus d’esforç Representació de l’esforç
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1.8.- Identifica els esforços principals en les següents situacions:

1.9.- En cada figura, indica el tipus d'esforç que experimenta l'element estructural

indicat:
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UD2. ESTRUCTURES
Documentació i recursos:
Al curs de moodle trobaràs presentacions, vídeos i animacions sobre les estructures.

2.1.- Dibuixa una estructura formada per 4 triangles idèntics i determina el número de

barres i nusos que té:
❏ 12 barres i 12 nusos
❏ 12 barres i 9 nusos
❏ 9 barres i 6 nusos

2.2.- Dibuixa una estructura formada per triangles idèntics que tingui 8 nusos i determina

el número de barres:
❏ 13 barres
❏ 15 barres
❏ 16 barres

2.3.- Defineix els següents conceptes:

- Resistència:

- Rigidesa:

- Estabilitat:

- Centre de gravetat:
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2.4.- Aplica els conceptes anterior a qualsevol estructura de la vida quotidiana.

10



UD3. MÀQUINES SIMPLES

Documentació i recursos:
al moodle trobaràs presentacions, vídeos i animacions sobre màquines simples.

PER A TOTS ELS PROBLEMES CONSIDERA L’ACCELERACIÓ DE LA GRAVETAT
A LA TERRA ( ) 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2

3.1.- Indica el nom de les següents màquines simples:

3.2.- A continuació tens alguns dispositius que basen el seu funcionament en el

principi de la palanca. Indica a quin grau de palanca pertany cadascun.

3.3.- Calcula la força

necessària per fer moure una pedra de
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90 kg amb la palanca mostrada al dibuix. De quin grau és aquesta palanca?

3.4.- Per pujar un pes de 10.000 N per un pendent de 15 m de llargada i un

desnivell de 3 m, quina força s’ha d’aplicar?

3.5.- Per aixecar amb una palanca de 2 m una massa de 60 kg situada a 40 cm

del punt de suport, quina força cal fer?

3.6.- Per pujar un pes de 4.800 N amb un polispast de 8 politges, quina força s'ha

d'aplicar?

3.7.- Un cargol de banc de l'aula de tecnologia té un pas de rosca de 0,2 cm i

una maneta de 15 cm. Si s'aplica una força de 120 N a l'extrem de la maneta, amb
quina força subjectarà el cargol la peça?
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3.8.- Amb el carretó de la figura

volem transportar 3 sacs de 50 kg.

a) Indica el tipus de palanca.
b) Calcula la força que haurem de fer per
aixecar aquest pes.
c) Què podem fer per haver de fer menys
força de la calculada en l’apartat anterior?

3.9.- Amb els alicates de la figura volem tallar

un fil de coure que presenta una resistència a ser
tallat equivalent 20 N. Calcula:
a) De quin tipus de palanca es tracta?
b) Calcula la força F que hem d’aplicar per poder
tallar el fil

3.10.- L’èmbol de la figura, s’acciona amb un mecanisme que treballa com una palanca

on el fulcre es troba en O.

a) Si la resistència a vèncer és de 1000 N, quina força F ens
cal?

b) De quin tipus de palanca es tracta?
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3.11.- Respon les següents qüestions tipus test.

1. Una balança de platets és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

2. Un martell és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

3. El rem de la figura és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

4. Un trencanous és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

5. Unes pinces són una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

6. Unes tisores són una palanca de:
a) 1r grau
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b) 2n grau
c) 3r grau

7. L'obridor de la figura és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

8. L'obridor de la figura és una palanca de:
a) 1r grau
b) 2n grau
c) 3r grau

3.12.- Calcula la força que hem de realitzar per moure un pes P amb una palanca de

primer grau, sabent que la distancia del pes P fins al punt de suport és de 35 cm, i la distancia
des de la força F fins al punt de suport és de 140 cm tenint en compte que el pes P és igual a
150 kg.

3.13.- Calcula la força que hem de realitzar per moure un pes P amb una palanca de

primer grau, sabent que la distancia del pes P fins al punt de suport és de 70 cm, i la distancia
des de la força F fins al punt de suport es de 40 cm tenint en compte que el pes P és igual a 40
kg.

UD4. MECANISMES

Documentació i recursos:
Al moodle de la materia trobaràs presentacions, vídeos i animacions sobre màquines simples.

PER A TOTS ELS PROBLEMES CONSIDERA L’ACCELERACIÓ DE LA GRAVETAT
A LA TERRA ( ) 𝑔 = 9, 8 𝑚/𝑠2
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Activitats

4.1.- Determina el sentit de gir de cadascuna de les rodes dentades de la figura en

la qual s'indica el sentit de gir d'una d'elles:

4.2.- Determina el sentit de gir de cadascuna de les rodes dentades de la figura

en la qual s'indica el sentit de gir d'una d'elles:

4.3.- Observa els dibuixos següents i indica el sentit de gir de l'última politja:
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4.4.- Observa els dibuixos següents i indica el sentit de gir de l'última politja:

4.5.- Determina el sentit de gir de cadascuna de les rodes dentades de la figura

en la qual s'indica el sentit de gir d'una d'elles:

4.6.- Tenim un motor amb una politja en el seu eix de 20 mm de diàmetre que es

troba connectada a una politja de 300 mm de diàmetre. S'han comptat 22 voltes en un
minut a la politja conduïda, un cop connectada al motor. Calcula el nombre de
revolucions per minut que dóna el motor.

4.7.- Volem que una roda receptora giri a 15 rpm amb un motor a l'eix va

acoblada una politja de 20 mm de diàmetre i gira a 5.000 rpm Calcula el diàmetre que
ha de tenir la roda receptora.
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4.8.- Determina el

sentit de gir de cadascuna
de les rodes dentades i
politges de la figura en la
qual s'indica el sentit de gir
d'una d'elles:

4.11.- Dibuixa el sentit

de gir de cada politja si el motor
gira en sentit antihorari.
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UD5. MÀQUINES TERMIQUES

5.1.- Indica en la figura següent el nom de les diferents fases del funcionament

d’un motor de combustió interna de 4 temps.

5.2.- Relaciona cadascuna de les explicacions d'un motor de 4 temps amb la

fase corresponent.

La bugia provoca una guspira, la benzina explota i
la força de l’explosió fa baixar el pistó cap al PMI.
El cilindre queda ple de fum de la combustió.

Admissió

La vàlvula d’escapament s’obre i el pistó puja
expulsant el fum cap a l’exterior del cilindre.

Explosió

El pistó es troba en el punt més alt (PMS) i baixa
cap al punt més baix (PMI). La vàlvula d’admissió
està oberta i permet l’entrada d’aire i gasolina que
omple el cilindre.

Escapament
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La vàlvula d’admissió es tanca i el pistó puja
comprimint  la barreja d’aire i gasolina.

Compressió

5.3.-Indica quines són les dues diferències principals entre els motors de 4t de

benzina i el motor dièsel.

5.4.- Quina és la funció de l'oli en els motors? Tots el motors tèrmics necessiten

oli? Raona la resposta.

5.5.- Explica breument com es produeix la combustió (explosió del combustible)

en un motor dièsel.
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