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UNITAT 1 MÈTODE DE PROJECTES. RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES TECNOLÒGICS

1 INTRODUCCIÓ 

Estem rodejats d'objectes de qualsevol tipus que satisfan les nostres necessitats, des de coses 

xicotetes com un bolígraf, un got de vidre, un jersey... fins coses més grans i complexes com 

un cotxe o un avió. Totes elles satisfan alguna necessitat i per a utilitzar-les s'ha hagut de 

seguir un llarg procés.

Abans de continuar, recordem tres conceptes: objecte tecnològic, tecnologia i procés 

tecnològic o mètode de projectes.

Si ens fixem en la història de l'home, podem comprovar com al llarg d'esta l'home s'ha anat 

trobant amb distintes necessitats (obtindre aigua, vivenda, transport, comunicacions, etc.) i per 

a resoldre-les ha inventat diferents objectes tecnològics.

Els factors a tindre en compte en la construcció d'un objecte tecnològic són: 

Els coneixements científics que es van a aplicar al projecte.  

El dibuix com a ferramenta per a transmetre idees. Un esbós o 

un croquis són de gran ajuda i la representació de l'objecte en 

perspectiva permet una descripció complexa del mateix.  

Els materials i les seues propietats. El seu coneixement permet seleccionar els 

materials més apropiats per al projecte.  

Les tècniques de fabricació: triarem les ferramentes per a la seua fabricació, els 

procediments per a transformar els materials, els sistemes de muntatge, etc. 

Un objecte tecnològic és qualsevol objecte artificial fabricat per l'home per a satisfer les seues 
necessitats o les d'altres. 

La tecnologia és el conjunt d'habilitats i tècniques que, aplicades d'una manera coordinat, 
permeten a l'home satisfer les seues necessitats o resoldre els seus problemes fabricant objectes 
tecnològics.

I finalment el procés tecnològic o mètode de projectes és el mètode de treball que utilitzem per 
a resoldre un problema o necessitat, que consistix a dividir el treball en distintes fases i anar 
superant cada una de elles, per a al final obtindre l'objecte tecnològic que resolga eixe problema o 
necessitat. 
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Els factors econòmics i mediambientals. Al realitzar l'avantprojecte realitzarem un 

pressupost per a saber si el nostre projecte és viable i tindrem molt en compte 

l'impacte que puga tindre sobre el medi ambient.  

L'ús de ferramentes informàtiques serà molt important en el procés de disseny i 

fabricació d'objectes: per a buscar informació, ferramentes informàtiques de dibuix de 

plans i simulacions 3D, documentació escrita del projecte, control de màquines de 

fabricació i muntatge, elaboració de pressupostos, comptabilitat de vendes, etc. 

2 EL PROCÉS TECNOLÒGIC 

El procés tecnològic és un mètode de treball sistemàtic que facilita la realització de projectes. 

Consta d'un seguit d'etapes de treball o fases que cal aplicar en l'ordre que indica el diagrama. 

Les línies més clares indiquen que, de vegades, cal una cerca d'informació per a solucionar 

problemes que apareixen durant l'aplicació del procés. 

Requeriment

És l'inici del procés tecnològic i consisteix en identificar el problema de funcionament, de 

disseny d'un producte o de construcció d'un objecte que es planteja. 

Recerca d'informació 

És la fase d'investigació. Es tracta d'esbrinar quines solucions s'han donat fins al moment i 

quines solucions ofereix el mercat a problemes similars. Es pot cercar informació en llibres, 
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revistes, catàlegs, webs, visitar tallers i comerços especialitzats, i demanar l'opinió de 

persones expertes en el tema. 

Generació d'idees 

A partir de la informació obtinguda, s'han de plantejar possibles solucions al problema 

avaluant els pros i contres de cada idea. 

Selecció de la millor solució 

Ha arribat l'hora de decidir. Per escollir el producte més adequat s'han d'analitzar diversos 

factors (resposta al requeriment, possibilitats de realització amb el material i equipament 

disponible, originalitat del producte, cost, estètica, impacte ambiental de la proposta...) i 

avaluar els pros i contres de cada idea. 

Planificació de la tasca 

En aquesta etapa s'ha d'organitzar tot el treball que queda per fer. S'ha de preveure tots els 

procediments a realitzar, enumerar-los ordenadament, indicar els materials, eines i maquinari 

que cal utilitzar, calcular el temps necessari, preparar el pressupost.

Realització 

Se segueix pas a pas la planificació, preparant el material i prenent notes sobre la realització i 

les incidències que es produeixen. S’acaba amb la construcció del prototipus.

Avaluació

Es valora si el resultat soluciona satisfactòriament el requeriment inicial. Per fer aquesta 

avaluació s'analitzen diversos factors, el disseny, el funcionament, l'impacte ambiental... i el 

cost del producte. Després d’aquesta fase si cal s’ha de rectificar tot allò que es consideri 

necessari, tant del prototipus com del procés. 

Exercici 1: quina et sembla l’etapa més important del procés tecnològic? Per què? 

Exercici 2: per què creus que és necessària l’etapa d’avaluació? 

Exercici 3: investiga què és un prototipus, quan es fan anar i quin avantatge 
suposa construir-lo. 
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Exemple simplificat: Construcció d'un carretó-macetero de fusta.

Requeriment: "Construir un carretó-macetero que permeta col·locar dins una xicoteta 

maceta". Requisits: que estiga fet de fusta, es 

mantinga sobre una taula i les seues dimensions 

han de ser inferiors al contenidor de projectes 

del taller".  

Recerca d'informació i generació d'idees:

Explora en internet i busca models de 

carretons-maceteros. Este pot ser un. 

Desenvolupament de la idea: Disseny: 

dibuixarem l'esbós, croquis i planols. 

   

            Esbós     Croquis    Planols 

   

Planificació i Realització

Organitzem el treball i seguim pas a pas la planificació per 

tal d'aconseguir el resultat desitjat. 

Avaluació

Comprovem si complix les condicions previstes. 

3 NORMES DE SEGURETAT DE L'AULA TALLER 

En l'aula-taller, igual que en qualsevol treball hi ha certs elements que poden resultar 

perillosos si no s'empren correctament, o estan en males condicions. La Seguretat és la 

prevenció i protecció personal enfront dels riscos i perills propis d'una activitat determinada. 
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3.1 Normes de seguretat relatives a les ferramentes  

Conèixer les tècniques d'ocupació de cada 

ferramenta i màquines, evitant manipular les 

que es desconeguen.

S'ha de preguntar al professor, no a un 

company. 

Emprar ferramentes només en perfecte estat (sense ruptures, amb el mànec subjecte a 

la ferramenta, amb els elements de seguretat en el seu lloc....)

Emprar amb correcció les ferramentes apropiades per a cada tasca, respectant les 

normes de seguretat particulars de cada una.  

3.2 Normes de seguretat relatives a la tasca  

Evitar descuits i bromes.  

Evitar distraure i molestar els companys mentres treballen.  

Usar els elements de protecció individuals y/o col·lectius 

apropiats quan siguen necessaris. Cal tindre molt en compte, 

que els dits equips tracten de protegir en cas d'accident, però 

mai ho prevé. 

Per a treballar s'ha d'estar en bones condicions físiques e psíquiques: ha d'haver-se 

dormit, menjat, estar descansat, sense problemes de salut....) 

Si no se sap realitzar la tasca preguntar al professor.

3.3 Normes de seguretat relatives a l'aula/taller 

Conèixer l'organització interna del taller  

Conèixer les rutes de fuga (entrades i eixides) i el pla 

d'evacuació. 

Conèixer on es troben els elements de seguretat.  

Conèixer i respectar la senyalització. 
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4 ANÀLISI D'OBJECTES 

Una de les etapes per les quals passa el disseny i la construcció d'objectes és, com ja saps, la 

recerca d'informació. Entre les diferents fonts d'informació utilitzades en Tecnologia, destaca 

l'anàlisi d'objectes ja construïts i que resolen problemes semblants al plantejat. Segons el tipus 

d'informació que busquem en l'objecte, es poden analitzar distints aspectes: anatòmic,

funcional, tècnic i sociològic. 

4.1 Anàlisi anatòmic 

Vegem en què consistix cada una d'estes característiques de l'objecte.  

Forma. Cal descriure la forma que presenta i si s'ajusta a l'ús que es va a fer d'ell. 

També s'han d'analitzar els elements estètics.  

Dimensions. Cal precisar les dimensions de l'objecte en el seu conjunt, les de cada una 

de les seues parts o peces i valorar si eixes mesures s'ajusten a la seua funció.

Elements. S'han d'enumerar les peces que ho formen. 

4.2 Anàlisi funcional 

L'anàlisi funcional d'un objecte consistix a establir la seua funció global, la funció de cada 

element component i els factors ergonòmics relacionats amb el seu disseny. 

Com en el cas anterior, veurem què cal contemplar en cada un dels aspectes enumerats.  

Funció global. Suposa determinar la finalitat per a la que s'ha construït l'objecte.  

Funció de cada element. Pretén determinar com intervé cada un d'ells en la funció 

global de l'objecte i quines són les seues relacions.

Factors ergonòmics. Permeten determinar si el disseny de l'objecte s'ajusta a les 

característiques de la persona que ho ha d'utilitzar. 

4.3 Anàlisi tècnic 

L'anàlisi tècnic d'un objecte consistix a detallar els materials emprats, els processos de 

fabricació i les normes d'ús i seguretat que cal respectar en el seu maneig. 
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Procedirem com en els casos anteriors.  

Materials. Cal especificar amb quins materials s'ha construït cada element de l'objecte 

i justificar la seua elecció.  

Processos de fabricació. S'indiquen les tècniques constructives emprades, l'orde 

d'acoblament de les peces i els tipus d'acabat que milloren l'aspecte de l'objecte.  

Normes d'ús i seguretat. S'ha d'especificar la forma correcta d'utilització de l'objecte 

i les normes de seguretat que cal respectar al manejar-ho. 

4.4 Anàlisi socioeconòmic 

L'anàlisi sociològic d'un objecte consistix a especificar el problema que resol, el seu cost 

econòmic, la seua història i les seues repercussions socials i mediambientals. 

Vegem què suposa l'anàlisi de cada un d'estos aspectes.  

Problema que resol. Cal identificar i descriure el problema real que resol i la 

necessitat bàsica que contribuïx a satisfer.

Història. Convé conèixer quan sorgix l'invent i com ha evolucionat al llarg del temps.  

Repercussions. Es pot investigar la seua contribució a l'èxit del benestar social i la 

millora del medi ambient. 

Preu. S'ha d'indicar el preu del producte en el mercat, analitzar si la relació 

qualitat/preu és adequada, i comparar el cost de l'objecte analitzat amb el d'altres 

objectes semblants amb les mateixes funcions.  

A continuació podem veure un exemple de com realitzar l'anàlisi d'un Tub Fluorescent.
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Anàlisi anatómic:  
Quina forma té? Forma cilíndrica.
Quines són les seues dimensions? 1,5 cm x 3 cm de diàmetre  
Quantes peces ho componen? Tres peces, el cos de vidre i dos casquet metàl·lics.
Com estan acoblades les peces que la componen? El tub de vidre està unit en els seus 
terminals a dos casquet metàl·lics.

Anàlisi funcional:  
Per a què servix? Per a enllumenar estades.  
Com funciona? S'acciona l'interruptor i s'encén.  
Quins altres objectes complixen la mateixa funció? Peretes incandescents, llums de baix 
consum.
En quins principis físics es basa el seu funcionament? En la ionització d'un gas, que 
desprèn llum.
Quina sensació produïx en les persones? Lleuger, fàcil de manejar.  
Quina és la seua textura, color i proporcions? Suau i fred pel vidre, color blanc i 
manejable amb les mans.  

Anàlisi tècnic:
De quin material està construït? De vidre i metall.
Com és el procés de fabricació? Es fabriquen la peça de vidre que tenen un recobriment 
intern de material fosforescent, s'introduix gas argó i mercuri i es tanquen amb els 
casquet.
Quins són els riscos que té el seu maneig quant a la seguretat? Que es trenque al 
col·locar-ho en el suport o al canviar-ho pel vidre i pel mercuri que és tòxic.  

Anàlisi socioeconòmic:  
Quina necessitat satisfà? Enllumenar quan hi ha poca llum.  
Com es resolia esta necessitat abans de l'existència d'este objecte? Amb peretes 
incandescents.
Quines conseqüències mediambientals té el seu utilización?. És de baix consum elèctric i 
no s'ha de tirar al fem normal perquè és tòxic el mercuri que conté.  
Com es comercialitza este objecte? Es ven per unitats en ferreteries o en botigues 
d'electricitat.  
Quin és el cost de fabricació? És més car que altres llums, però compensa el seu baix 
consum i la gran intensitat lluminosa que proporciona. 
Quin és el preu de venda al públic? Uns 6 euros . 

EXEMPLE: TUB FLUORESCENT 
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5 ELS PROJECTES TÈCNICS EN TECNOLOGIA. LA 

DOCUMENTACIÓ 

Abans de construir un objecte tecnològic es completen diverses fases com hem vist en el 

mètode de projectes. Açò permet evitar errors en la construcció i estalviar recursos. En este 

apartat veurem els documents que s'elaboren durant les fases del mètode de projectes i que 

s'adjunten a l'acabar el treball. Són el que cridarem la documentació del projecte.

5.1 Memòria 

En la memòria s'ha de justificar el projecte que es va a fer. La memòria està composta per una 

sèrie de documents que indiquen:  

Per a què servix el que construirem.  

Com és i com s'usa el que construirem.  

Amb quins materials i com ho anem a construir. 

Exercici 4: Du a terme l'anàlisi anatòmic, funcional, tècnic i sociològic d'un llapis, una 
base d'endoll, una pinça i un bolígraf.  

Definim per tant la documentació del projecte com el conjunt de documents que 

determinen què es va a construir i com es va a fer. Consta de les parts següents: memòria, 

plànols, full de procés i pressupost. 
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5.2 Plànols

Els plànols descriuen tècnicament l'objecte amb les seues mesures (acotació) i escales (relació 

entre les mesures del dibuix i la realitat) . 

5.3 Full de procés 

És el document més important per a fabricar, perquè este serà la guia que se seguisca durant 

tota fabricació. En ella s'especifica cada una de les fases de fabricació del projecte i dins de 

cada fase es detallen: Operació - Número de la peça - Descripció  - Materials i ferramentes 

necessaris - Observacions (traçar, tallar, trepar, etc.) . 

5.4 Pressupost

És un document, que permet a les empreses calcular el preu de venda del producte que es 

fabrica amb el projecte. Consistix en la suma dels costos de cada material que utilitzem per a 

construir el projecte afegint l'IVA i la mà d'obra. Nosaltres en el nostre cas no inclourem cap 

cost de mà d'obra, però en els projectes professionals és un apartat molt important. 
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5.5 Presentació de la documentació 

La documentació es presentarà d'acord al seguiment d'un índex general com per exemple: 

6 ACTIVITATS DE REFORÇ 

Exercici 5: Quina necessitat satisfà una bicicleta? Quins altres objectes servixen per a 

satisfer eixa mateixa necessitat? 

Exercici 6: Explica què és la Tecnologia i què és un objecte tecnològic. 

Exercici 7: Indica quines diferències hi ha entre un procés de fabricació i el Mètode de 

Projectes.

Exercici 8: Enumera ordenadament les fases principals del mètode de projectes i explica en 

què consistix cada una d'elles. 

Exercici 9: Què tres fonts d'informació utilitzaries per a les següents necessitats?

 a) Construir un got de fusta per als llapis  

 b) Cuinar una tortada de poma 

Exercici 10: Planteja una necessitat o problema i a continuació, seguint l'esquema del 

Mètode de Projectes proposa una solució. No cal que siga molt detallat. 

Exercici 11: Enumera tres normes d'higiene i tres de seguretat que han de respectar-se en el 

taller. 

Exercici 12: Anomena les funcions principals que han d'exercir els membres d'un grup 

de treball en el taller i explica en què consistix cada una 

Exercici 13: Dibuixa un diagrama de blocs el procés de fabricació d'una caixa de 

ferramentes de fusta. 

Exercici 14: Explica per a què servix cada un d'estos documents: Pressupost - Full de 

processos

Exercici 15: Elabora un qüestionari que et permeta avaluar l'objecte següent: una cadira.
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UNITAT 2 - TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I

COMUNICACIÓ GRÀFICA

UNITAT 2 – TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ GRÀFICA 

1 Introducció

2 Tipus de dibuixos

3 Tècniques de representació gràfica

3.1 Sistema dièdric 

3.2 Perspectives 

3.3 Escales 

4   Acotació

5  Activitats
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UNITAT 2 – TÈCNIQUES D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ
GRÀFICA

1 INTRODUCCIÓ 

Des de els seus orígens, l'home hi ha tractat de comunicar-se per 

mitjà de grafismes o dibuixos. Les primeres representacions que 

coneixem són les pintures rupestres. En elles no sols s'intentava 

representar la realitat que li rodejava (animals, astres, al propi ser 

humà, etc.), sinó també sensacions, com l'alegria de les danses, o la 

tensió de les caceres. Al llarg de la història, este ànsia de comunicar-

se per mitjà de dibuixos, ha evolucionat, donant lloc per un costat al 

dibuix artístic i per un altre al dibuix tècnic. Mentres el primer intenta comunicar idees i 

sensacions, basant-se en el suggeriment i estimulant la imaginació de l'espectador, el dibuix 

tècnic, té com a fi, la representació dels objectes el més exactament possible, en forma i 

dimensions. Hui en dia, s'està produint una confluència entre els objectius del dibuix artístic i 

tècnic. Açò és conseqüència de la utilització dels ordinadors en el dibuix tècnic. Amb ells 

s'obtenen recreacions virtuals en 3D, que si bé representen els objectes en verdadera magnitud 

i forma, també comporten una forta càrrega de suggeriment per a l'espectador.  

2 TIPUS DE DIBUIXOS 

Els dibuixos solen classificar-se de menor a major complexitat en dos grups:  

Dibuixos a mà alçada: Dibuix d'un objecte que es fa sense ferramentes auxiliars (sense regle, 

sense compàs...). Dins d'este tipus de dibuixos distingim:  

Esbós: Dibuix fet a mà alçada, senzill que no inclou gran nombre de 

detalls ni mesures. És l'apunt de la imatge mental que tenim d'un 

objecte. Eixa imatge, normalment, no està ben definida però conté la 

idea principal.  

Croquis: Dibuix a mà alçada d'un objecte que contenen tota la 

informació necessària per a la seua fabricació. El croquis és la 

representació gràfica definitiva de les idees suggerides en l'esbós. 
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Dibuix delineat, pla o dibuix tècnic: Dibuix d'un objecte obtingut emprant 

ferramentes auxiliars de dibuix (regle, compàs, escaire, cartabó....) i que conté la 

informació necessària per a la seua construcció.  

3 TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA 

Els objectes que ens rodegen tenen tres dimensions, és a dir, tenen volum. El paper en canvi 

només té dos dimensions, amb la qual cosa dibuixar l'objecte tridimensional en un pla 

bidimensional entranya una certa dificultat. Per a representar un objecte en el paper es 

recorren als diferents sistemes: el Sistema Dièdric en què s'abaten els plans i per tant tenim 

dos dimensions, i en el cas que es vullga que done impressió de volum, s'anomena dibuix en 

perspectiva i en este cas estem en el sistema axonomètric. Hi ha diversos tipus de 

perspectives però en este curs només veurem dos d'elles: isomètrica i caballera. A 

continuació observes un poal representat en les dos perspectives: 

 

   Isomètrica         Caballera 

 

D'altra banda, un dels problemes que trobem al representar un objecte és la seua dimensió en 

relació a la grandària del paper: l'objecte pot ser molt gran o molt xicotet. Per a poder-ho 

representar s'utilitzen les escales, és a dir la representació de l'objecte a una grandària 

proporcional al real. 
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3.1 Sistema dièdric 

A fi de poder incloure tots els detalls necessaris per a la seua fabricació, al dibuixar un croquis 

o un pla d'un objecte, normalment, és necessari representar l'objecte des de diferents 

posicions. Es definixen les vistes d'un objecte com les diferents imatges que s'obtenen al 

mirar l'objecte des de dalt, des de baix, per davant, per darrere i pels laterals de l'objecte.  

Per a dibuixar les vistes d'un objecte, el sistema dièdric empra les 

projeccions d'un objecte sobre els plans perpendiculars que s'encreuen 

formant un diedre. D'esta manera, cada punt de l'objecte es 

representa en ambdós plans. No obstant això, per a definir 

completament un objecte, habitualment no n'hi ha prou amb dibuixar 

dos projeccions; sent necessari una tercera. 

Obtenció de les vistes d'un objecte 
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Finalment desplegues els plànols al voltant del de l'alçat i obtens 3 figures que són les 3 vistes 

de l'objecte, i a partir de les quals seria possible reconstruir l'objecte en 3 dimensions: 

ALÇAT      PERFIL ESQUERRE

           PLANTA 

Vist tot açò, les vistes que normalment es representen per a mostrar un objecte són: 

ALÇAT: és la vista de front. Sol mostrar la cara més representativa de l'objecte i 

s'indicará per mitjà d'una fletxa. 

PLANTA: és la vista des de dalt i es dibuixa baix d l'alçat. 

PERFIL: és la vista des d'un costat. Si es dibuixa el perfil dret aquest se situa a 

l'esquerra de l'alçat mentre que si es representa el perfil esquerre es col·loca a la 

dreta d'aquest. 
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3.2 Perspectives 

Els objectes que ens rodegen tenen tres dimensions, és a dir, tenen volum. El paper en canvi 

només té dos dimensions, amb la qual cosa dibuixar l'objecte donant sensació de volum 

entranya una certa dificultat. La representació d'un objecte en el paper de manera que done 

impressió de volum s'anomena dibuix en perspectiva.  

Quan dibuixem en perspectiva cal definir tres eixos (alçària, amplària i profunditat). Segons 

els angles que formen aquestos eixos sobre el paper es distingeixen diferents tipus de 

perspectiva: Veurem dos d'elles: isomètrica i caballera. 

PERSPECTIVA CABALLERA

En la perspectiva caballera es dibuixen 3 eixos: dos d'ells formen 90º entre si (un vertical per 

a l'alçària i un horitzontal per a l'amplària), i tercer oblic 

(profunditat) , que forma 135º amb els altres dos. En l'eix inclinat 

s'aplica un coeficient de reducció (normalment de 0,5). 

Passos per a dibuixar en caballera: Fes ús d'un escaire i cartabó 

per a tots els traçats.  

1) Dibuixem els eixos:  

Els eixos horitzontal i vertical coincidixen amb les línies de la quadrícula.  

L'eix oblic coincidix amb les diagonals de la quadrícula.
2) Dibuixem la cara que més informació ens dóna (veuràs més avant que es correspon amb 

l'alçat) .  
3) A partir d'ella, completa les línies en les altres direccions (per a donar profunditat a la 

peça).

En l'eix oblic (profunditat), les mesures es reduïxen a la mitat. Així s'aconseguixen 
figures més realistes. 

Dibuixar en perspectiva vol dir representar un objecte tridimensional sobre una 

superfície plana. 

Els dibuixos en perspectiva mostren en una sola figura les tres dimensions de l'objecte.
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Recorda que et pot ser útil la tècnica de l'encaix (dibuixar quadrats o rectangles, i 

treballar a partir d'ells). 

Fes els traços molt fluixets. Al final remarca les arestes visibles i borra les línies 

sobrants.

Observa este altre exemple. Pots fer-ho en el teu quadern: 

PERSPECTIVA ISOMÈTRICA

En la perspectiva isomètrica, els tres eixos X, Y i Z formen 120º 

entre si.  

Passos per a dibuixar en isomètrica:  

1) Dibuixem els eixos:  

2) Dibuixem la cara que més informació ens dóna: alçat en el pla ZX, planta en el pla YX 

i vista lateral en el pla ZY  

3) A partir d'ella, completa amb línies discontínues en les altres direccions (per a donar 

profunditat a la peça) . Les línies principals sempre van paral·leles a algun dels eixos. 

En isomètrica no es reduïxen les mesures en els eixos oblics. 
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Per a dibuixar un paral·lelepípede en perspectiva isomètrica és convenient dibuixar, en primer 
lloc, els tres eixos (amb les mesures adequades) i, posteriorment, anar traçant paral·leles als 
dits eixos per a dibuixar les distintes cares, tal com es mostra en la figura següent: 

3.3 Escales

Hi ha ocasions en què no es pot dibuixar un objecte en el paper a grandària real, bé perquè 

l'objecte és molt gran i no cabria en el paper, o bé perquè és massa xicotet i no s'aprecien bé 

els seus detalls.

En estos casos es dibuixa a escala, és a dir: amb una grandària proporcional a la real, però 

més gran o més xicotet que este (augmentant o disminuint totes les seues mesures en la 

mateixa proporció) .  

L'escala d'un dibuix és la relació entre la mesura real i la mesura del dibuix. Es representa 

amb un quocient entre dos números, on el numerador expressa una dimensió en el dibuix i el 

denominador, la corresponent en la realitat. Hi ha tres tipus d'escala: 

E=

Hi ha tres tipus d'escala: 

ESCALA DE REDUCCIÓ. S'usa quan l'objecte és massa gran, i es reduïx perquè

càpia en el paper. D'esta manera, el dibuix és més 

xicotet que la realitat.

És una expressió del tipus:  1: n

Mesura de l'objecte en el paper 

Mesura real de l'objecte 
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ESCALA D'AMPLIACIÓ. S'usa quan l'objecte és 

massa xicotet, i interessa ampliar-lo per a observar-

lo en detall. En este cas el dibuix és més gran que 

l'objecte real.  

ESCALA NATURAL. Quan el dibuix es realitza 

a grandària real (és a dir, ni s'amplia ni es reduïx). 

Per exemple:

o Escala 2:1 significa que el dibuix de l'objecte té el doble de grandària que l'objecte real  

o Escala 1:2 indica que el dibuix té la mitat de grandària que l'objecte.  

o Quan el dibuix té la mateixa grandària que l'objecte real, l'escala s'anomena 

natural. 

 Exemples:  

 Grandària real (E 1:1) 

 Escala de reducció (E 1:2) 

També les escales estan normalitzades. Les més freqüents són: 

ESCALA NATURAL E 1:1

ESCALES DE REDUCCIÓ E 1:2     E 1:5 E 1:10    E 1:20  E 1:100    E 1:1000

ESCALES D’AMPLIACIÓ E 2:1     E 5:1     E 10:1 E 20:1    E 50:1      E 100:1
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4   ACOTACIÓ 

Quan tinc un croquis o un planol acabat, és imprescindible incloure totes les seues dimensions 

(cotes). D'esta manera, la persona que haja de fabricar l'objecte sabrà donar-li la grandària 

adequada a cada una de les peces. 

L'acotació de peces està també normalitzada. 

Es delimiten les longituds dels costats, radis, etcètera i els angles.  

o Les longituds s'expressen sempre en mil·límetres, llevat que s'indique una altra 

cosa. Per això, només s'anota la xifra, sense posar la unitat, ja que esta se 

sobreentén.

o Els angles s'expressen en graus sexagesimals.  

Les xifres de cota indiquen sempre la mesura real de l'element (hàgem realitzat el 

dibuix a escala o no). 

Les cotes s'escriuen sobre unes línies, limitades per dos fletxes en els extrems, que 

s'anomenen línies de cota. A més, estan delimitades per les línies auxiliars de cota, que 

són dos línies perpendiculars a elles. Totes elles són de traç fi i continu.

 Les cotes es deuen col·locar de manera que puguen llegir-se en la posició normal del 

dibuix o mirant des de la dreta. 

Procura que mai s'encreuen les línies de cota, perquè el dibuix quede més clar.  

Símbols. L'acotació de diàmetres, radis i altres elements requerixen símbols específics. 

Signe de radi R: S'empra en acotació d'arcs menors o iguals a 180º i en arcs en 

què no està especificat el centre. Es col·loca a l'esquerra de la xifra de cota i 

s'empra una línia de cota amb una única fletxa.  
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Signe de diàmetre (Ø) : S'empra en acotació d'arcs majors de 180º. Es col·loca a 

l'esquerra de la xifra de cota i s'empra una línia de cota amb dos fletxes. 

Es posen només les cotes necessàries. No dupliques informació.

En l'acotació en sèrie, les línies de cota es col·loquen 

alineades.  

En l'acotació en paral·lel, col·locarem les línies de cota 

majors més lluny i les menors més prop de la figura. 

5  ACTIVITATS 

1. Dissenya una làmpada per a la teua taula de nit. Realitza primer un esbós i 

després un croquis detallat de la mateixa. 

2. Dibuixa les vistes que falten i indica el nom de cada una. 
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3. Dibuixa les vistes de les següents figures: 

4. Dibuixa en perspectiva caballera els objectes representats en isomètrica. 
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5. Dibuixa en perspectiva isomètrica les següents figures. Fixat en l'exemple. 
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6. El senyal de la figura està representada a escala 1:15. Quina serà 

l'àrea del senyal en la realitat expressada en mm2 ?  

7. A quina mesura real correspondrien 2 cm d'un mapa, si este està realitzat a una escala 1: 

1000000. Expressa el resultat en km.  

8. Si la longitud d'una barra metàl·lica és de 10 m. i en la seua representació gràfica la seua 

longitud és de 5 cm; quina escala s'està emprant? 

9. Assenyala per a cada objecte el tipus d'escala que empraries per a dibuixar-ho.  

Una vivenda    Automòbil    Got     Xinxeta   

Taula     Llapis    Telèfon mòbil   Una ciutat   

Tisores     Anell     Caragol    Finestra    

10. Dibuixa a E 2:1 i a E 1:2 el següent caragol, no dibuixes la rosca del caragol, fes com fóra 

llis. 

11. Realitzar un rectangle de 20 mm de ample i 30 mm d'alçària a escala: 

a) E 1:1 

b) E 2:1 

c) E 1:3 
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12. Acota les següents figures, respectant les normes d'acotació i guiant-te de la quadrícula 

per a les mesures (lateral quadrat = 3mm). 



28
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UNITAT 3 MATERIALS D'ÚS TÈCNIC. ELS PLÀSTICS

1 INTRODUCCIÓ 

La paraula plàstic procedeix del terme grec plastikos, que significa «capaç de ser emmotlat».  

El terme expressa la principal propietat d'este material: la seua capacitat per a deformar-se i, 

per tant, la seua facilitat per a adoptar pràcticament qualsevol forma. En pocs anys els plàstics 

han substituït altres materials com els metalls, la fusta, el cotó o el vidre en moltes aplicacions 

per la seua versatilitat i la facilitat de conformació. No obstant aquests avantatges els plàstics 

són materials amb un gran impacte ambiental per provenir d’un recurs no renovable i ser de 

difícil reciclatge.

És sens dubte, un dels materials més 

versàtils, podem trobar plàstic en quasi 

tots els objectes quotidians. Hi ha molts 

tipus de plàstics amb característiques 

pròpies, però tots són: aïllants de 

l'electricitat, lleugers i fàcils de treballar 

(amb l'equip necessari). 

El nostre consum de plàstics és molt 

elevat, pensem simplement en el  fet de 

realitzar la compra d'un producte, suposa un embalatge plàstic propi més la bossa de transport. 

Una visita a un gran centre comercial o hipermercat ens pot donar idea de la magnitud del 

consum d'este material, que moltes vegades, acaba en el fem sense més ús que el de servir de 

transport per uns minuts. 

2 OBTENCIÓ I PROPIETATS DELS PLÀSTICS 

La majoria dels plàstics s'obtenen a partir del petroli, del carbó d'hulla, del gas natural i 

d'altres elements orgànics en què apareix el carboni. La indústria de plàstics utilitza el 6% del 

petroli que passa per les refineries.

En les refineries de petroli se separen, per destil·lació, diferents compostos com el butà, els 

gasòleos o les gasolines. D’un d’estos grups de compostos, s’obtenen les substàncies 

intermèdies per a la fabricació de plàstics. 
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El procés amb el que s’aconsegueix el material plàstic es la polimerització. Amb aquesta 

reacció química es formen grans cadenes de monòmers o mol·lècules elementals fins a 

constituir macromol·lècules que reben el nom de polímers. Mitjançant la polimerització, les 

mol·lècules elementals, com la de l’etilé, trenquen un dels seus enllaçaments per a unir-se 

entre sí donant lloc a una macromol·lècula de polietilé.  

El perquè de l'ús intensiu d'este material, es basa en les seues propietats:  

Plasticitat: Els plàstics es treballen amb molta facilitat ja que són  molt deformables, 

la qual cosa facilita la seua industrialització, i per tant abarateixen el cost final del 

producte.

Conductivitat elèctrica.  Condueixen molt malament l'electricitat 

Conductivitat tèrmica. El plàstic condueix  molt malament la calor, és a dir són molt 

bons aïllants. 

Resistència química i atmosfèrica.  Resisteixen bé l'atac d'àcids, sense que estos 

alteren les seues propietats. També són molt resistents a les condicions atmosfèriques, 

sol, vent, pluja, salitre... 

Resistències mecàniques. A nivell estructural, els plàstics no resisteixen bé les, 

torsions i flexions, encara que es poden usar en mecanismes que no requerisquen grans 

esforços mecànics. Hi ha plàstics que resisteixen bé les compressions. 

Densitat. Són poc densos (pesen poc). 

Elasticitat. Són molt elàstics. 
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Resistència al desgast per fregament: Encara que alguns plàstics si són resistents al 

fregament, en general en la majoria, este provoca un desgast ràpid.

Duresa. Encara que alguns són durs, en general, els plàstics es ratllen amb facilitat. 

Temperatura de fusió. En el cas dels plàstics és molt baixa, per la qual cosa la seua 

resistència a la calor és baixa també.  

Varietat, forma, color, textura, aparença. Hi ha milers de variacions i cada any es 

produeixen nous plàstics. Al ser fàcils de treballar, es poden aconseguir múltiples 

formes, algunes molt complicades, a més de donar-los la textura i color final  desitjats, 

la qual cosa els fa extraordinàriament polivalents. 

Reciclatge. Els plàstics es poden reciclar amb facilitat. 

La majoria dels materials plàstics són transparents, incolors i fràgils. Però si se'ls afig 

determinades substàncies, les seues propietats canvien, i se'ls pot fer lleugers, flexibles, de 

diversos colors, aïllants, etc. 

Alguns plàstics son llaugers,

com ocorre amb el porexpán.

Altres són flexibles, i s'utilitzen en 

regles i plantilles escolars. 

També poden ser aïllants elèctrics, i 

s'utilitzen per a cables elèctrics.

3 CLASSIFICACIÓ DELS PLÀSTICS 

Els plàstics poden classificar-se atenent a dos factors: per la seua resposta a la temperatura i 

segons el seu origen.

3.1 Per la seua resposta a la temperatura 

Potser siga un dels criteris més emprats a l'hora de classificar els plàstics. Segons este criteri, 

els polímers poden classificar-se en: 
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a) Termoplàstics: Són aquells que a l'exposar-los a la 

calor poden fondre's o reblanir-se diverses vegades 

sense que canvie la seua estructura i propietats, és a 

dir, que poden modelar-se novament. Són, en 

general, polímers amb baixes temperatures de fusió i 

solubles en dissolvents orgànics. La majoria dels polímers amb estructura lineal 

pertanyen a este grup. Exemples: Bosses, botelles,  discos de música, cordells…

b) Termoestables: són polímers que al calfar-se 

pateixen canvis químics i estructurals que 

provoquen el seu enduriment, i per tant al refredar-

se i solidificar ho fan de forma irreversible. Este 

comportament es deu, generalment, que es produeix 

un augment de la polimerització per reaccions d'entrecreuament entre les cadenes. Són 

polímers de punt de fusió elevat (encara que poden degradar-se i descompondre's abans 

de fondre), i insolubles en dissolvent orgànics. Exemples: Interruptors elèctrics, 

anses, piscines, mànecs aïllants… 

c) Elastòmers: Les seues macromolècules s'ordenen 

en forma de xarxa de malla amb pocs enllaços. Són 

capaços de recobrar la seua longitud i forma 

originals després de patir deformacions per 

allargament , inclús aquelles que els fan superar 

fins a quatre vegades la seua longitud inicial. Exemples: Pneumàtics, mànegues, 

corretges, juntes,… 

SÍMBOL NOM APLICACIONS 

TERMOPLÀSTICS
PVC

Policlorur de 

vinil 

Tubs, perfils, aïllants de cables elèctrics, sòls, 

mànegues, impermeables. 

PE Polietilé Botelles d'aigua, poals, bosses, joguets 

PP Polipropilé Cordes, estores, tacs, portafolis, poals 

PS Poliestiré Oueres, joguets, aïllaments tèrmics
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TERMOESTABLES PF Fenoplast Accesoris elèctrics, mànecs 

UF
Urea

formaldehid
Accesoris elèctrics 

UP
Resines de 

polièster
Sostres, piscines 

ELASTÒMERS
Cautxús

Pneumàtics, mànegues, juntes 

Neoprens
Mànegues especials, trages de submarinisme, 

genolleres, corretges 

Poliuretans Goma espuma, pell artificial, parafangs 

Silicones
Juntes i tancaments hermètics, pròtesi, 

sondes i tubs d'ús mèdic 

3.2 Segons el seu origen 

La major part dels plàstics són materials sintètics, és a dir, formats per compostos que no 

existeixen en la natura sinó que es sintetitzen artificialment en indústries químiques a partir 

dels derivats del petroli. Però també existeixen polímers naturals, com el látex o la cel·lulosa, 

que provenen de plantes o animals. Aquests polímers poden modificar-se químicament i així 

obtindre polímers artificials, com el cel·luloide. 

Per tant podem trobar plàstics: 

a) Naturals: provenen de substàncies naturals com la fusta o el cotó de què s'obté la 

matèria necessària per a fabricar-lo (cel·lulosa). 

b) Artificials: s'obtenen per síntesi per mitjà de processos químics, principalment a partir 

del petroli, carbó o gas natural. S'utilitzen principalment en el camp de la medicina i 

agricultura.

c) Sintètics: obtinguts industrialment a partir de components orgànics inicials 

(monòmers) sintetitzats en indústries químiques (PVC, polietilé…).
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4 PROCESSOS DE CONFORMACIÓ DELS PLÀSTICS 

A partir dels polímers i d'acord amb el tipus d'article que es desitja confeccionar s'empren

diferents procediments, sent els principals: 

1. Emmotlament per injecció 5. Emmotllament al buit

2. Emmotlament per extrusió 6. Calandratge

3. Emmotlament per bufatge 7. Immersió 

4. Emmotlament per compressió

4.1 Emmotlament per injecció 

Consisteix a introduir el plàstic dins d'un cilindre, on es calfa. En l'interior del cilindre hi ha 

un caragol sense fi que actua com l'èmbol d'una xeringa. Davall l'acció combinada de la calor 

i la pressió exercida pel caragol sense fi, el polímer és prou fluid com per a arribar al motle 

fred on pren forma la peça en qüestió. El polímer estarà prou fluid com per a omplir el motle 

fred. Passat un temps breu dins del motle tancat, el plàstic solidifica, el motle s'obri i la peça 

és remoguda. El ritme de producció és molt ràpid, d'escassos segons.

El motle i el plàstic injectat es refrigeren mitjançant uns canals interiors per què circula aigua. 

Per la seua economia i rapidesa, el emmotlament per injecció resulta molt indicat per a la 

producció de grans sèries de peces.  Per este procediment es fabriquen palanganes, poals, 

carcasses, components de l'automòbil, etc..

Pistó
hidràulic

Resina
granulada 

Motor

Calefacció Caragol

Conductes de refrigeració 

Motle 

Tremuja 
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4.2 Emmotlament per extrusió 

En el emmotlament per extrusió s'utilitza un transportador de 

caragol helicoïdal. El polímer és transportat des de la tremuja, a 

través de la cambra de calfament, fins a la boca de descàrrega, en 

un corrent continu. A partir de grànuls sòlids, el polímer emergeix 

de la matriu d'extrusió en un estat bla. Com l'obertura de la boca de 

la matriu té la forma del producte que es desitja obtindre, el procés 

és continu. Posteriorment es talla en la mesura adequada. 

4.3 Emmotlament per insuflació d'aire (bufatge)  

És un procés usat per a fer formes buides (botelles, recipients). Un cilindre plàstic de parets 

primes és extruít i després tallat en el llarg que es desitja. Després el cilindre es col·loca en un 

motle que es tanca sobre el polímer ablanit i li suprimeix la seua part inferior tallant-la. Un 

corrent d'aire o vapor és insuflat per l'altre extrem i expandeix el material fins a omplir la 

cavitat. Després el motle és refredat. 

La pistola termofusible 
funciona per extrusió 

Refrigeració 

Resina
granulada 

Motor

Calefacció Caragol

Extrusió 

Boca de 
descàrrega 

Tremuja 

  Refrigeració Inyecció del 
material 

Bufat d’aire a 
pressió

     Extracció 
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4.4 Emmotlament per compressió 

S'aplica fonamentalment en els plàstics 

termoestables. S’introdueix el material 

parcialment polimeritzat i la polimerització es 

completa durant el procés de conformació. 

La premsa té un motle dividit en dues parts: la 

part inferior fixa i la part superior mòbil. El 

plàstic es comprimeix entre aquests dues parts i 

pren així la forma del motle. A continuació es 

d'eixa refredar i s'extrau. . 

S'utilitza molt per a fabricar peces que hagen de resistir altes temperatures o ser bons aïllants. 

Exemples: mànecs per a estris de cuina, portabombetes. 

4.5 Emmotlament al buit 

Consisteix a efectuar el buit absorbint l'aire que hi ha entre la làmina i el motle, de manera 

que esta s'adapte a la forma del motle.  

Este tipus d'emmotlament s'empra per a l'obtenció d'envasos de productes alimentaris o 

envasos que reprodueixen la forma dels objectes que han de contindre. 
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4.6 Calandratge

S'utilitza una màquina anomenada calandra. Mitjançant una tremuja s'introdueix plàstic fos a 

la part superior de la calandra i es fa passar entre uns corrons que li donen forma de làmina o 

placa. S'utilitza per fabricar plaques de PVC, làmines per a hivernacles, carpetes, mantells de 

plàstic, etc.  

4.7 Immersió

 L'emmotllament per immersió consisteix en 

submergir un motle de porcellana o vidre en un 

bany de plàstic fos. D'aquesta manera el plàstic 

s'adhereix a les parets del motle formant una capa 

molt prima al voltant. Seguidament es treu el motle 

del bany i s'asseca el plàstic. Quan el recobriment 

plàstic s'ha solidificat s'extrau del motle. 

S'utilitza en la fabricació de guants, globus, gorres 

de natació, preservatius, en el recobriment d'eines, etc. 

5 TÈCNIQUES PER A TREBALLAR AMB PLÀSTICS 

Els plàstics són materials que podem treballar amb relativa facilitat. Amb l'ajuda de 

ferramentes i útils d'ús comú podem construir una gran varietat d'objectes. 
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Ací tens una xicoteta descripció de les tasques principals que es realitzen amb els plàstics i de 

les ferramentes necessàries per a elles.

OPERACIÓ DESCRIPCIÓ IMAGEN

TRAÇAR 
Abans de realitzar qualsevol tall sobre una peça  de plàstic 

hem de marcar o traçar les línies de  tall amb retoladors de 

tinta permanent o  ratllant amb una punta de ratllar.

TALLAR 

L'operació de tallat es pot realitzar  mitjançant: tisores, per a 

tallar làmines flexibles;  fulla, per a tallar làmines rígides 

(trencant-les a la vora d'una taula); serra de  dents, també 

per a perfils rígids; i equip de tall per fusió, per a planxes 

grosses de  "porexpán".

PERFORAR La perforació de plàstics rígids es realitza amb  un trepant 

elèctric i aprofundint a baixa  velocitat. 

DOBLEGAR 

L'operació de doblegat es realitza calfant  el plàstic amb una 

resistència elèctrica.

També es pot utilitzar un doll d'aire  calent per a doblegar 

tubs de plàstic.

UNIR 
Per a unir peces de plàstic s'utilitzen adhesius  específics per 

a cada tipus de plàstic. 

6 IDENTIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DELS 

PLÀSTICS

Atenent a la taula de classificació, podem endevinar algunes de les propietats dels plàstics. 

Així, podem afirmar que una bossa de Polietilé (PE) és més flexible que un poal de 

polipropilé (PP) i, evidentment, molt més que el mànec d'una paella, que està fet de fenoplast 

(PF), un plàstic rígid. 

A continuació descriurem alguns procediments que ens poden ajudar a distingir algunes 

propietats dels plàstics. 
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Duresa. Per a saber quins són els plàstics més durs i quins els més blans podem 

intentar ratllar-los amb un instrument acabat en punta. Si, per exemple, agafem una 

botella d'aigua (PE), veurem que per a ratllar-la hem de fer menys força que per a 

ratllar la superfície d'un interruptor elèctric (UF). 

Densitat. Per a saber quins plàstics són més o menys densos que l'aigua n'hi ha prou 

amb comprovar si suren o s'afonen en un recipient amb aigua. 

Reaccions al foc. També podem descobrir algunes propietats dels plàstics cremant-

los, observant la flama i si es fonen o no. Per exemple, si cremem un tub de desaigüe 

(PVC), veurem que en contacte amb la flama es fon; en canvi, si cremem un 

interruptor elèctric fet de fenoplast (PF), veurem que no es fon. Si continuàrem 

aplicant la flama fins que eixos objectes s'incendiaren, les dites flames no serien 

iguals.

Totes estes propietats s'arrepleguen en la següent taula, la qual també ens permet identificar 

els plàstics més freqüents en el nostre entorn. 

Es fon amb el 

foc 
Flama Sura Flexibilitat Duresa 

PVC Sí
Verdosa; al retirar la font de 

calor s'apaga 
No

Pot ser rígid o 

flexible
Fàcil de ratllar 

PE Sí Blavosa; s'encén fàcilment Sí Flexible Molt fàcil de ratllar 

PS Sí Groga; s'encén fàcilment No Poc flexible Fàcil de ratllar 

PF No
Dèbil, brillant; li costa 

cremar-se i es carbonitza 
No Rígid 

Certa dificultat per a 

ratllar-ho. Al fer-ho 

desprén llimadures 

UF No
Igual que el PF, però amb la 

flama groga i dèbil 
No Rígid 

Certa dificultat per a 

ratllar-ho. Al fer-ho 

desprén llimadures 

UP No Dèbil, brillant i fumejant No Rígid 

Certa dificultat per a 

ratllar-ho. Al fer-ho 

desprén llimadures 
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7 EL PLÀSTIC COM A RESIDU 

Els plàstics presenten greus inconvenients mediambientals: 

1. No són biodegradables. 

2. La majoria dels plàstics tenen una vida útil molt curta (d’un sol ús). 

3. Es generen grans quantitats de residus sòlids què, després dels residus orgànics i el 

paper, són els més importants si tenim en compte el volum. 

4. Malbaratament d’energia i de recursos naturals no renovables per a la seua producció. 

5. A vegades contenen productes perillosos com el metall cadmi que s’utilitza com a 

colorant. 

6. Quan s’incineren produeixen contaminació atmosfèrica i el PVC allibera substàncies 

perilloses. 

És important, per tant, reduir l’ús de plàstics així com l’impacte d’aquests com a residus. 

Com disminuir els residus 

Reducció del seu ús: Triar altres materials més duradors, no comprar productes que 

no es necessiten i evitar envasos individuals. 

Reutilització: aprofitar un objecte per un altre ús. 

Recuperació i reciclatge: 

Reciclatge mecànic: Els termoplàstics es podem triturar, fondre o ablanir 

mitjançant calor i tornar a conformar-se. És el reciclatge comú. 

Recuperació química: En el cas dels termoestables i d’alguns termoplàstics és 

possible la recuperació dels constituents químics dels plàstics mitjançant uns 

processos fisicoquímics (piròlisi, hidrogenació, gasificació o tractament amb 

dissolvents) per poder utilitzar-los de nou com a matèria primera per a l’obtenció 

d’un nou polímer. El consum energètic en aquest cas és molt més elevat que en 

l’anterior. 

Recuperació d’energia per incineració: Els plàstics que no es poden reaprofitar 

com a matèria primera es poden cremar per a obtindre energia tèrmica per a 

calderes en indústries o centrals elèctriques. Tanmateix aquest procés suposa un 

greu problema de contaminació atmosfèrica. 
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8 ACTIVITATS 

1. Defineix el concepte de plàstic i classifica'ls de manera resumida, atenent al seu origen i 

la seua resposta a la temperatura. 

2. Les següents afirmacions, són verdaderes o falses?

a) Els plàstics són materials inorgànics. 

b) Els plàstics s'obtenen majoritàriament a partir del petroli i del gas natural. 

c) La polimerització és una reacció química que forma enormes cadenes de monòmers 

fins a constituir polímers. 

d) L'aspecte i propietats dels plàstics es poden modificar a l'afegir determinades 

substàncies.

e) Tots els plàstics són rígids, per això compleixen tots la mateixa funció. 

3. Raona si és convenient triar un plàstic per a la fabricació dels següents objectes: 

Canonada de desguàs 

Canonada d’aigua calenta 

Mànec de paella 

Folre d’un fil elèctric 

Mobles de jardí 

Ampolles d’aigua 

Estructura d’una bicicleta 

Rodes d’una bicicleta 

4. Resumeix les característiques més notables dels materials termoplàstics. 

5. Raona quin procés de conformació empraries per a la fabricació dels següents objectes de 

plàstic:  

base d'endoll, caixa d'ous, botella d'aigua, canonada, contenidor de vidre, màscara, cub d'aigua. 
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6. ANÀLISI D'UN OBJECTE DE PLÀSTIC.  

Tria un objecte de plàstic (per exemple una botella d'aigua) i contesta les següents preguntes. 

a. Quines característiques t'indiquen que està fet amb material plàstic? 

b. Per què penses que s'ha triat el plàstic com a material? 

c. De quin plàstic està fet? A quin grup pertany? 

d. Quina matèria primera s'ha utilitzat per a obtindre este plàstic? És renovable? 

e. Quin procés de conformació s'ha utilitzat per a la seua fabricació? 

f. Enumera les fases de tot el procés d'obtenció i fabricació des de la matèria primera 

fins a l'obtenció del producte acabat. 

g. Quant de temps és la vida esperada d'este producte? 

h. Explica els diferents camins que pot seguir este producte després de convertir-se en 

residu. Quin penses que és el més adequat? 

7. Realitza esquemàticament un resum dels punts tractats en el tema. 



  44 
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UNITAT 4 - MÀQUINES I MECANISMES
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UNITAT 4 MÀQUINES I MECANISMES

1 INTRODUCCIÓ 

L'home al llarg de la història ha inventat una sèrie de dispositius o 

artefactes anomenats màquines que li faciliten i, en molts casos, 

possibiliten la realització d'una tasca. 

Vivim envoltats de màquines i aparells: cotxes, rellotges, 

televisors, rentadores, telèfons mòbils, etc. En totes elles, des de les 

més simples, com un obridor, fins a les més complexes, com un robot, es produeix una 

transformació d’energia.

2 COMPONENTS DE LES MÀQUINES 

Les màquines poden arribar a ser molt complexes. No obstant això en la majoria d’elles 

podem trobar els elements següents: 

Estructura. Conjunt d'elements que protegeixen a la resta dels components i serveixen de 

suport per a col·locar-los. 

Motor. Dispositiu que s'encarrega de transformar qualsevol forma d'energia en energia 

mecànica. Els més habituals són els elèctrics i 

els tèrmics. 

Mecanismes. Són els elements que transmeten i 

transformen les forces i els moviments. 

Circuits. Els components a través de què es 

transporta la matèria o l'energia d'un lloc a un 

altre de la màquina. 

Actuadors. Són els elements que fan l’acció 

desitjada final. 

Dispositius de comandament. Són els que 

permeten governar la màquina perquè funcione 

correctament. 

Una màquina és el conjunt d'elements fixos y/o mòbils, utilitzats per l'home, i que 

permeten reduir l'esforç per a realitzar un treball (o fer-ho més còmode o reduir el temps 

necessari). 
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3 CLASSIFICACIÓ DE LES MÀQUINES 

Pràcticament qualsevol objecte pot arribar a convertir-se en una màquina, només cal donar-li 

la utilitat adequada. Per exemple, una rampa natural no és, en principi, una màquina, però es 

convertix en ella quan el ser humà la usa per a elevar objectes amb un menor esforç (és més 

fàcil pujar objectes per una costa que elevar-los a pols) . El mateix succeïx amb un simple pal 

que ens trobem tirat en el sòl, si ho usem per a moure algun objecte a manera de palanca ja ho 

hem convertit en una màquina. Les màquines solen classificar-se atenent a la seua complexitat 

en màquines simples i màquines compostes:  

Màquines simples: realitzen el seu treball en 

un només pas o etapa. Per exemple les 

tisores on només hem d'ajuntar els nostres 

dits. Bàsicament són cinc: la palanca, la 

roda, el pla inclinat el caragol i la politja. 

Moltes d'estes màquines són conegudes des de l'antiguitat i han anat evolucionant fins 

als nostres dies.

Màquines complexes: realitzen el treball encadenant 

diferents passos o etapes. Poden estar format per mes d'una 

màquina simple, donant lloc als mecanismes. Per exemple, 

un tallaungles realitza el seu treball en dos passos: una 

palanca li transmet la força a una altra que és l'encarregada 

d'estrènyer els extrems en forma de falca.  

Mentres que les estructures (parts fixes) de les màquines suporten forces d'una manera 

estàtica (és a dir, sense moure's), els mecanismes (parts mòbils) permeten el moviment dels 

objectes. 

Els mecanismes són els elements d'una màquina destinats a transmetre i transformar les 

forces i moviments des d'un element motriu, cridat motor a un element receptor; permetent 

al ser humà realitzar treballs amb major comoditat y/o, menor esforç (o en menor temps) . 
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El tipus de moviments que poden produir els mecanismes són diversos: lineals, circulars, 

alternatius i oscil·lants.  

Els moviments els podem classificar en dos tipus lineals i circulars.

Quan un moviment d'un tipus ho convertim en un altre del mateix tipus (és a dir, lineal 

en lineal o circular a circular) parlem de transmissió de moviment.

Quan, en canvi, ho convertim en un altre d'un altre tipus (és a dir, lineal a circular o 

circular en lineal) , parlem de transformació de moviments.

Per a cada un d'estos moviments hi ha un mecanisme concret que anirem analitzant al llarg de 

la unitat. 

4 MÀQUINES SIMPLES 

Les màquines simples es basen en principis físics elementals i serveixen per a estalviar esforç 

als sers humans. Els antics filòsofs i pensadors les denominaven les cinc grans:

a) La palanca 

b) El pla inclinat 

c) La roda 

d) El caragol 

e) La corriola o politja 

Totes elles aconsegueixen realitzar treballs amb menors esforços, però amb majors 

recorreguts.  
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En el cas d'una palanca, per exemple, com més llarg siga el braç, menor serà la força que 

haurem de fer, però major és el recorregut. 

El braç és la distància des del punt de suport fins el punt on s'aplica la força. 

4.1 La palanca 

Per a alçar un gran objecte pots fer-ho "a pols", però segur que te va a costar molt esforç. No 

hi haurà formes més còmodes de fer-ho? 

Les palanques ens permeten realitzar multitud de 

tasques fàcilment. Són unes barres o elements 

rígids que oscil·len sobre un eix o punt de suport. 

Quan utilitzem estes màquines, apliquem una 

força (Fa) en un punt de la barra per a actuar 

sobre alguna càrrega (Fc), la qual cosa origina 

un gir sobre el punt de suport (S). 

4.1.1 Tipus de palanques 

Es poden classificar les palanques en funció de la localització relativa d'estos tres elements, 
Força aplicada (Fa), força de càrrega (Fc) i punt de suport (S): 
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Per a que en una palanca amb el punt de suport en el seu centre es mantinga en equilibri, la 
força que s'aplica haurà de ser igual a la càrrega. Si el punt de suport està més prop de la 
càrrega, la força haurà de ser menor. 

Açò se deu al fet que en una palanca es compleix l'expressió denominada “Llei d'equilibri de 

la Palanca”:

Fa · da = Fc · dc

Palanca de primer gènere o grau: 

da - distància des del punt de suport fins al punt on s'aplica 
la força Fa. També anomenat braç de potència.
dc - distància des del punt de suport fins al punt on es troba 
la càrreca Fc. També anomenat braç resistent.

Si definim L com la longitud total de la barra, tenim que: 

        L = da + dc

Palanca de segon gènere o grau: 

En este cas el braç de potència és igual a la longitud de la 
barra. 

L = da
Donat que el braç de potència sempre serà major que el braç 
resistent (da > dc) la força aplicada sempre serà menor que la 
càrrega. 

Palanca de tercer gènere o grau: 

Ací tenim que el braç resistent és igual a la longitud de la 
barra. 

L = dc

Com dc>da la força a aplicar sempre serà major que la 
càrrega. 
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4.2 El pla inclinat 

El pla inclinat s'utilitza per a pujar pesos salvant 

un desnivell. Resulta més fàcil elevar un pes 

d'un punt a un altre utilitzant un pla inclinat que 

alçant-ho directament. El pla inclinat ho pots 

trobar a l'entrada de molts edificis per a facilitar 

l'accés de persones en cadires de rodes. Quan es 

puja una càrrega a un camió, la porta posterior 

del mateix es col·loca a manera de pla inclinat. 

Altres exemples d'aplicació: durant la construcció de les piràmides d'Egipte es van utilitzar 

plans inclinats o rampes per a pujar e material de construcció.

4.3 La roda 

Encara que les primeres rodes eren simples cilindres de 

fusta, amb el pas del temps s'han anat transformant fins 

a aconseguir la forma actual. Però la roda no s'utilitza 

únicament per al transport; també siguen per a 

transmetre moviments com, per exemple, el d'un torn en 

què s'enrosca una roda per a moure algun objecte. 

D'altra banda, són molts els mecanismes el funcionament dels quals està 

basat en el gir, com els que es mostren en els següents dibuixos i en els 

que, com més allunyats de l'eix apliquem l'esforç, menys força haurem de 

fer, però el recorregut serà major. Torn
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5 MECANISMES DE TRANSMISIÓ DE MOVIMENT 

5.1 La corriola o politja 

A més de la palanca, hi ha altres màquines simples que ens poden ajudar a alçar un pes: la 

corriola. El moviment que es realitza és lineal.

La corriola simple es pot descriure dient que està formada 

per una roda acanalada per la qual es fa passar una corda. D'un 

extrem de la corda se subjecta la càrrega o pes, i de l'altre es 

tira aplicant una força. La força que s'aplica per a alçar el pes 

és la mateixa que el propi pes. 

5.2 Sistemes de rodes o politges 

5.2.1 Rodes de fricció  

Este cas és de "transmissió del moviment" d'un eix a un altre. Es fonamenta en que quan dos 

superfícies cilíndriques entren en contacte, apareix en elles una 

força que s'anomena força de fregament tal que és capaç de 

produir l'arrossegament en l'altra roda.  

Són necessàries dos rodes:

La roda motriu o conductora que és la que porta el 

moviment. 

La roda conduïda o arrossegada com a conseqüència del moviment de la roda motriu. 

Girarà en sentit contrari al moviment de la roda motriu. 

Usos: per a premsar o arrossegar paper, en impressores, vídeos (per a moure la cinta). 

5.2.2 Politja amb corretja 

Són conjunts de corrioles o rodes situades a una certa distància 

que giren al mateix temps per efecte d'una corretja. En este cas les 

dos corrioles giren en el mateix sentit o en el contrari, segons 

estiga col·locada la corretja.  

Els sistemes de corrioles amb corretja s'utilitzen en innumerables: 

màquines industrials, cotxes, llavadores, trepants, joguets. 
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5.2.3 La relació de transmissió 

Què passa amb la velocitat a què giren les rodes?

Si ambdós rodes són iguals, giraran a la mateixa velocitat. No obstant això, el més probable és 

que siguen de diferent grandària i per tant giraran a diferent velocitat. La relació de velocitat 

entre l'eix d'eixida i l'eix d'entrada s'anomena relació de transmissió i ve donada per 

l'expressió següent: 

ent

eix

n
n

tr    

En un sistema reductor (disminuix la velocitat), la relació de transmissió serà menor que la 

unitat i en un sistema multiplicador (augmenta la velocitat), serà major que la unitat. 

5.2.4 Equació de velocitats 

Com hem vist la velocitat de gir d'una corriola, està en relació amb el seu diàmetre (tamany).  

Així, per a calcular la relació de transmissió, podem aplicar una altra expressió: 

eix

ent
t d

d
r

De les dos expressions de la relació de transmissió es dedueix que, per a les corrioles: 

eix

ent

ent

eix

d

d

n

n

Axí obtenim l'equació de velocitats del sistema:           nent· dent = neix · deix

rt = relació de transmissió (no té unitats) 
neix = velocitat de eixida (en rpm) 
nent = velocitat d’entrada (en rpm) 

El valor de la relació de transmissió representa el nombre de voltes que hi haurà de donar 

la corriola conduïda perquè la corriola motriu gire una volta completa. 

rt = relació de transmissió (no té unitats) 
deix = diàmetre de la corriola d'eixida (en rpm) 
dent = diàmetre de la corriola d’entrada (en rpm) 
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5.3 Cadenes i engranatges 

5.3.1 Cadenes 

Quan muntem amb bicicleta, el moviment 

es transmet d'una roda dentada a una altra 

mitjançant una cadena. El funcionament és 

semblant al de les corrioles, però sense el 

perill que la corriola patine en la roda, 

encara que té l'inconvenient de ser més 

sorollós. 

La velocitat de gir de les rodes té a veure amb el nombre de dents (Z) que tinguen. Així, per a 

calcular la relació de transmissió en este mecanisme podem aplicar una altra expressió: 

ent

eix

eix

ent
t n

n

Z

Z
r

De les dos expressions de la relació de transmissió es dedueix que, per a les cadenes, 
l'equació de velocitats és: 

nent· Zent = neix · Zeix

Quan pugem per una pendent amb una bicicleta, utilitzem un pinyó gran perquè la roda gire a 

menor velocitat però amb major força. Al contrari, quan correm per un pla o descendim una 

costa, és necessari un pinyó xicotet per a aconseguir més velocitat. 

5.3.2 Engranatges 

Els engranatges són rodes dentades que 

encaixen entre si i que transmeten força 

i moviment entre eixos situats a poca 

distància. 

Elements de l'engranatge: pinyó -el més xicotet- i roda -el major-. A l'element que transmet 

el moviment se li denomina conductor, motriu o impulsor i al que ho rep conduït resistent o 

seguidor. El sentit de gir dels engranatges en transmissió directa és el contrari l'un de l'altre. 
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Els engranatges adopten diferents formes, podent ser cilíndrics (de dents rectes o helicoïdals), 

o cònics. Totes les dents dels engranatges en contacte han de tindre la mateixa forma i 

grandària (perquè encaixen). 

Moltes vegades els engranatges formen 

sistemes de dos o més engranatges, 

anomenats trens d'engranatges.

Les aplicacions dels engranatges són 

múltiples i molt variades, incloent rellotges, 

bicicletes, cotxes, motocicletes, batedores, 

juguetes....

Per a calcular la relació de transmissió en els engranatges plans s'aplica la mateixa fórmula 

que en la transmissió per cadena. 

ent

eix

eix

ent
t n

n

Z

Z
r

5.4 Caragol sense fi 

El caragol sense fi és un mecanisme que transmet el moviment 

entre eixos que formen angle recte. La transmissió sempre 

s'efectua des del caragol cap a la roda dentada, és a dir, el caragol 

sempre actua com a element motriu. 
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6 MECANISMES  DE TRANSFORMACIÓ  DE MOVIMENT 

Hi ha certs mecanismes que transformen el moviment circular en rectilini o viceversa,

entre els que destaquen els següents: 

6.1 Pinyó-cremallera

Este mecanisme es compon d'una roda dentada 

(pinyó) i d'una barra, també dentada (cremallera), que 

encaixa amb el pinyó.  

El funcionament més usual consisteix en el fet que el 

pinyó arrossegue a la cremallera, encara que, en 

alguns casos, la cremallera pot funcionar com a 

element motor. Per esta raó, podem dir que és un 

mecanisme reversible.

6.2 Lleva

En la següent figura podem observar que, gràcies 

a un mecanisme denominat lleva, el moviment pot 

transformar-se de circular en rectilini. En realitat, 

la lleva ha d'anar acompanyada d'un altre element 

anomenat seguidor.

La lleva és arrossegada per l'eix de gir, a què està 

unida solidàriament. D'esta manera, el seguidor, 

que està en contacte permanent amb la lleva, transforma el moviment circular en moviment 

rectilini alternatiu. Quan la forma de la lleva es redona, s'anomena excèntrica.

        Diferents posicions del seguidor amb el moviment de gir d'una lleva 
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6.3 Biela-manovella

El conjunt biela-manovella està format, com el 

seu nom indica, per dos elements units 

mitjançant una articulació: la biela, que és una 

barra rígida, i la manovella. 

Donat que la unió entre la manovella i l'eix de 

gir és fixa i que la unió entre la biela i 

manovella és mòbil, s'aconsegueix transformar 

el moviment circular en rectilini alternatiu i 

viceversa. És a dir, si donàrem voltes a l'eix, la 

biela generaria un moviment rectilini alternatiu, 

encara que també podem espentar amb un pistó 

la biela per a fer girar l'eix. (es tracta per tant 

d'un mecanisme reversible). 

6.4 El caragol-femella 

És un conjunt que a més de transformar el moviment circular de rotació del caragol en un 

moviment lineal del mateix, és capaç de multiplicar l'esforç que sobre ell es transmet. 

Està compost per un eix roscat (eix) i una femella amb la mateixa rosca que l'eix. Si es gira la 

femella, esta es desplaça linealment sobre l'eix (i viceversa) . Així per exemple en el gat dels 

cotxes, podem aconseguir un moviment lineal (perpendicular al sòl) a partir d'un moviment 

circular (al girar la maneta) . Altres aplicacions són les unions, aixetes, compassos de rosca, 

taps de rosca... 
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7 ACTIVITATS 

1. Quines diferències hi ha entre mecanisme i màquina? 

2. Quan podem utilitzar una palanca? 

3. Realitza un dibuix d'una palanca de primer gènere indicant totes les seues parts. 

4. Què és una corriola? Com funciona? Quan la utilitzaries? 

5. En la següent taula, indica el nom dels mecanismes i digues si són de transmissió o de 

transformació de moviment. 

6. A quina distància del punt de suport s'haurà de col·locar Ana per a equilibrar el balancí 

amb el seu germà Javier?  

7. Calcular la distància a què hem de col·locar un contrapès de mig quilo, en una balança 

romana, per a mantindre l'equilibri, quan pesem 2Kg., tenint en compte, que el suport es 

troba a 10 cm. de la càrrega. 
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8. Calcula el pes que puc alçar amb la palanca del següent dibuix si la meua força és de 10 

kg.

9. Classifica els diferents tipus de palanques segons el seu grau o gènere. Indica també on es 

troba el punt de suport S, la força aplicada Fa i la càrrega Fc.

10. Calcula la resistència que mou la maneta de la roda de la figura, sabent que la força 

exercida amb el peu sobre el pedal és de 2 kg. 
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11. Calcular l'esforç que cal realitzar per a alçar la carretó de la figura carregada amb dos sacs 

de ciment de 50Kg. cadascú. 

Dades:  

dc=50 cm 

da=200 cm 

12. Calcular l'esforç necessari per a alçar una canya de pescar de 5 m. de longitud, amb un 

salmó de 2Kg., quan estirem d'ella a 50 cm. del suport. 

13. Calcula  el pes  que pot alçar un operari amb una palanca de longitud 110 cm, si la 

distància entre el punt de suport i el pes és de 0,15 metres. Dades:  Força aplicada per 

l'operari 60 Kg. Palanca de 2n grau. 

14. Calcula la longitud de la palanca que hem de comprar si volem alçar un pes de 20 kg. amb 

una força de 80 kg. Dades de la palanca,  da = 25 cm Palanca de 3r grau. 

15. En un sistema de transmissió per corrioles, la corriola motriu mesura 240 mm de diàmetre 

i gira a 1200 rpm. Si la corriola conduïda mesura 80 mm de diàmetre, quina és la seua 

velocitat?, quina és la relació de transmissió?, és un sistema reductor o multiplicador? 

16. En el dibuix podem veure un sistema de corrioles escalonades pertanyent a un trepant de 

columna. Segons la combinació de corrioles que triem podem obtindre diferents velocitats 

en l'eix que mou la broca. 

a) En quina posició haurem de col·locar 

la corretja per a obtindre la màxima 

velocitat de gir en la broca? 

Posició alta 

  Posició mitja 

  Posició baixa 
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b) Si el motor gira a 1400 rpm. Quina és la mínima velocitat que es pot obtindre en la 

broca?

c) Si es tria la posició que apareix representada en la figura A quina velocitat girarà la 

broca?

17. Disposem d'un tren d'engranatges simple, amb un engranatge motor de 18 dents. Quan 

l'eix motor gira 25 voltes, l'eix conduït gira només 5. Calcular: 

a) La relació de transmissió. 

b) El nombre de dents del engranatge conduït. 

c) Si l’eix motor gira a 60 rpm. Calcular la velocitat del eix 

conduït.

d) Si l’eix motor gira en el sentit de las agulles del rellotge. En quin sentit gira el eix 

conduït?. 

18. A un eix motor que gira a 125 rpm se li ha acoblat una roda de 60 dents. Calcular: 

a) Quantes dents haurà de tindre la roda conduïda si ha de girar a 250 rpm? 

b) Perquè la roda conduïda gire a 300 rpm cal canviar la roda de l'eix motor. Quantes 

dents haurà de tindre esta? 

19. Un motor de velocitat variable porta en el seu eix un pinyó de 42 dents per a moure una 

roda de 560 dents que ha de girar a 48 rpm. A quin valor caldrà ajustar la velocitat del 

motor?

20. Calcular la relació de transmissió d'un sistema de transmissió de moviment circular format 

per un caragol sense fi de tres filets adaptat a una corona helicoïdal de 36 dents. 

Calcular també la velocitat de l'eix motor si sabem 

que l'eix conduït gira a 120 rpm.  

Si substituïm este sistema per un tren d'engranatges 

simple amb un engranatge motor de 10 dents: calcula 

el nombre de dents de l'engranatge conduït per a 

aconseguir la mateixa relació de transmissió. 
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UNITAT 5 - ELECTRICITAT BÀSICA 
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UNITAT 5 ELECTRICITAT BÀSICA

1 L'ELECTRICITAT ENS AJUDA 

Estem tan acostumats a conviure amb l'electricitat, que no li donem la 

importància que té, igual que ocorre amb altres grans descobriments i 

aplicacions de la ciència. 

Si ens parem un poc a pensar, ens adonem que en la nostra vida 

quotidiana, en casa, en l'institut, en el carrer, ens servim de 

l'electricitat i dels aparells que funcionen amb esta.  

Gràcies a l'electricitat, podem veure quan no tenim la llum del sol, 

podem calfar-nos quan fa fred, a més d'utilitzar multitud d'aparells que porten motors 

elèctrics, o circuits electrònics, que em permeten comunicar-me a distància, diagnosticar-me i 

curar-me una malaltia, fabricar coses o simplement entretindre'm. 

L'energia elèctrica té les següents característiques: 

Fàcil generació a partir d'altres energies (hidràulica, nuclear, solar, 

eòlica, etc.)  

Fàcil transport i distribució  mitjançant cables conductors (metalls). 

Fàcil control mitjançant elements que interrompen o no el seu pas 

(interruptors).  

Fàcil modificació de les seues característiques. 

Fàcil utilització mitjançant receptors com els motors elèctrics. 

Més neta i menys contaminant (comparem un motor elèctric i un de combustió -tramvia 

i automòbil-). 

Difícil emmagatzemament. És un dels majors inconvenients, la impossibilitat 

d'emmagatzemar grans quantitats d'energia elèctrica. 

2 L'ORIGEN DE L'ELECTRICITAT 

Per a poder entendre els fenòmens elèctrics hem de conéixer com està constituïda la matèria. 

La matèria està formada per partícules molt xicotetes anomenades àtoms. Al seu torn, els 

àtoms estan constituïts per electrons que es mouen al voltant d'un nucli, constituït per protons 
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i neutrons. Els protons i els electrons tenen una 

propietat coneguda com a càrrega elèctrica. 

Esta propietat és la responsable de que 

ocórreguen els fenòmens elèctrics. 

 

 

Els electrons giren al voltant del nucli a causa de l'equilibri de dos forces: la força pròpia de 

l'electró que ho manté sempre en moviment i la força d'atracció que exercix el nucli sobre 

l'electró. Els electrons que es troben en l'òrbita més llunyana del nucli poden eixir-se de les 

seues òrbites, aplicant-los alguna energia externa. A 

este tipus d'electrons se'ls coneix com a electrons 

lliures. El moviment d'electrons lliures d'un àtom a 

un altre origina el que es coneix com a corrent 

d'electrons, o el que també es denomina corrent 

elèctric. Esta és la base de l'electricitat. 

Si el material utilitzat permet el moviment dels electrons al seu través, s'anomena conductor 

elèctric, en cas contrari aïllant elèctric. 

3 CIRCUITS ELÈCTRICS 

Un circuit elèctric és un conjunt d'elements connectats entre si, que 

permeten establir un corrent entre dos punts, per a aprofitar 

l'energia elèctrica. Tot circuit elèctric es compon, almenys, d'uns 

elements mínims (generador, receptor i conductor) . No obstant això 

la en la majoria dels casos els circuits solen incorporar altres dispositius, els elements de 

maniobra i els de protecció.  

En general podem  fer un diagrama de blocs d'un circuit de la manera següent: 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTORS 

GENERADOR:

 Pila 

 Bateria 

 Generador  
magnètic-
rotatori

 Cél.lules 
solars 

RECEPTOR:

 Pereta 

 Resistència 

 Motor 

 Brunzidor 

CONTROL:

- Interruptor 
- Commutador
- Polsador 
- Relé 
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3.1 Els generadors o fonts de tensió 

Els generadors són els elements que transformen qualsevol 

forma d'energia en energia elèctrica. Proveïxen al circuit de 

la necessària diferència de càrregues entre els seus dos pols 

o borns (tensió), i a més, són capaços de mantindre-la de 

manera eficaç durant el funcionament del circuit. Exemples 

d'ells són les piles i bateries i les fonts d'alimentació.  

3.2 Els receptors 

 
Els receptors són els elements encarregats de convertir 

l'energia elèctrica en un altre tipus d'energia útil de 

manera directa, com la lumínica, la mecànica 

(moviment) , calorífica, etc. Els receptors elèctrics més usuals en el nostre taller seran els 

llums o peretes, brunzidors, resistències elèctriques, motors...  

3.3 Els conductors 

Els conductors són els elements que connecten els distints elements del 

circuit permetent el flux d'electrons. 

Per a transportar els electrons d'un lloc a un altre s'utilitzen cables de 

metall, normalment de coure, i recoberts de plàstic perquè els electrons no 

isquen del cable.  

3.4 Elements de control 

Són els dispositius usats per a dirigir o interrompre el pas de corrent. 

Els més importants són els interruptors, commutadors, polsadors i 

relés. 

3.5 Elements de protecció 

Són els elements encarregats de protegir a la resta dels elements del circuit 

front a corrents massa elevades o front a derivacions o fugues de potència.  

Són els fusibles, interruptors diferencials i els interruptors magnetotèrmics. 
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A l'hora de dibuixar els circuits elèctrics en un pla, no s'utilitza una representació realista dels 

diversos elements que els componen (seria més lent i costós). En el seu lloc, utilitzem una 

sèrie de símbols per a representar estos dispositius. L'ús d'estos símbols en un circuit elèctric 

dona lloc als esquemes elèctrics. En la següent taula veiem alguns d'ells, així com la seua 

funció.  

Simbologia normalitzada dels components elèctrics bàsics

4 MAGNITUDS ELÈCTRIQUES BÀSIQUES 

Les magnituds elèctriques són aquelles propietats físiques de l’electricitat que podem 

mesurar; en conseqüència, podem conèixer seu el valor i utilitzar-les en diverses aplicacions. 

Les més importants són la tensió, la intensitat, la resistència i la potència. Al llarg d’aquesta 

unitat coneixerem què són cadascuna d’elles, com es relacionen entre si i de quina manera 

podem mesurar-les. 
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4.1 Tensió o voltatge (V) 

Com ja hem de saber per l'estudi de la càrrega elèctrica la tensió és la causa que fa que es 

genere corrent per un circuit.  

 

 

En un endoll hi ha tensió (diferència de potencial entre els seus dos punts) però "no hi ha 

corrent". Només quan connectem el circuit a l'endoll començarà a circular corrent (electrons) 

pel circuit i això és gràcies a que hi ha tensió.  

Entre els dos pols d'una pila hi ha tensió i al connectar la 

pereta passa corrent d'un extrem a un altre i la pereta lluïx. Si 

hi ha major tensió entre dos pols, hi haurà major quantitat 

d'electrons i amb més velocitat passaran d'un pol a l'altre. La 

pereta lluirà més. 

Fent un símil, si tenim dos recipients plens d'aigua, un col·locat a més altura que 

l'altre, la força amb què cau l'aigua d'un a un altre depèn de la diferència d'altura 

existent entre ambdós. Si l'altura és xicoteta eixa caiguda d'aigua no serà capaç 

de moure, per exemple, una sénia d'un molí, però si l'altura és gran, sí. 

La tensió es mesura en volts (V). Quan la tensió és de 0V (zero volts, no hi ha diferència de 

potencial entre un pol i l'altre) ja no hi ha possibilitat de corrent i si fóra una pila direm que la 

pila s'ha esgotat. L'aparell de mesura de la tensió és el voltímetre. 

4.2 Intensitat (I) 

L'electricitat, com sabem és el moviment en un sentit d'electrons, però no serà el mateix uns 

pocs electrons que molts, per la qual cosa mesurem la quantitat d'electrons amb un paràmetre 

que s'anomena quantitat d'electricitat, i que es defineix com: 

QUANTITAT D'ELECTRICITAT (Q) = Nombre d'electrons expressat en coulombs que 

passen per un conductor. 

 

S'expressa amb la lletra Q, i les unitats són els coulombs (C) ja que expressant-ho en nombre 

d'electrons seria un valor molt elevat. 

La Tensió també coneguda com a diferència de potencial entre dos punts és el treball 

necessari per a desplaçar les càrregues elèctriques des d'un terminal del generador a l'altre.  
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Este paràmetre Q té inconvenients, perquè només ens diu el nombre d'electrons. Per exemple 

una afirmació com, per l'autovia CV-35 han passat 500.000 automòbils a l'altura de Llíria, no 

ens diu molt, perquè eixe nombre d'automòbils poden haver passat en un dia (seran molts), o 

poden haver passat en un any (seran pocs).  

 

Necessitem per tant relacionar eixos electrons que passen amb el temps que tarden a passar, 

apareix un nou paràmetre més important, fonamental, la intensitat del corrent elèctric: 

 

 

 
 
 
La intensitat elèctrica es pot quantificar pel nom de càrregues que circulen en un determinat  
 

s

C
AUnitats

1

1
1:  , on un Coulomb  equival a 6,24 . 1018temps, o siga:     

electrons. 
 

 
En l'ampliació d'aquests dos cables podem veure que en el primer hi circulem més electrons 

que en el segon, per tant la intensitat del corrent és més gran al primer cable que al segon.  

 

4.3 Resistència (R) 

 

 
 
 

 

L'oposició que presenten els cossos se deu al fet que 

els electrons al moure's en l'interior dels àtoms 

freguen produint xocs que desprenen energia en 

forma de calor. Quant major és el nombre de xocs, 

major és la resistència que presenta el material. 

La quantitat d'electrons que circula per unitat de temps s'anomena intensitat del corrent 

elèctric i es mesura en amperes (A) 

Per resistència elèctrica entenem la major o menor oposició que presenta un cos al 

pas del corrent elèctric. La unitat de resistència és l’ohm ( ). 

t

Q
I
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La resistència depén de tres factors: 

La secció (S) de l'element conductor mesurat en 

mm2 (a major secció menor resistència).  

La longitud (L) del conductor expressada en 

metres (m) (a major longitud, major resistència).  

La naturalesa del conductor, sabem que hi ha 

materials que deixen passar molt bé el corrent i 

altres que no. La característica que defineix la 

major o menor oposició del material al pas del 

corrent és la resistivitat ( ), que es mesura en 

[ .mm2/m]. 

 

Estos tres factors es relacionen amb la resistència mitjançant l'equació següent: 

S

L
R

 

D’aquesta expressió es dedueix que la resistència d’un conductor depèn, en primer lloc, de la 

naturalesa del mateix conductor o resistivitat, i de la longitud i de la secció que presenta. 

Longitud i secció 

Com més llarg i de menor secció siga un conductor, més difícil serà el pas dels electrons per 

dins seu. En conseqüència: 

 

La resistència elèctrica d’un conductor és directament proporcional a la seva longitud 

(L) expressada en metres (m). 

La resistència elèctrica d’un conductor és inversament proporcional a la seva secció 

(S) expressada en mil·límetres quadrats (mm2). 

 

4.4 Llei d'Ohm 

Georg Simon Ohm, de forma experimental, va arribar a trobar la relació existent entre tensió, 

intensitat i resistència, permetent determinar qualsevol dels tres paràmetres, coneguts els 

altres dos.
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Segons esta llei,  

 

 

 

 

 

Esta llei s'expressa matemàticament com: 

R

V
I

 

 

 
 

4.5 Potència i Energia elèctriques 

 
 
 
 
 

 

La seua equació és:       

on:

“P” potència en Watts 

“V” és la tensió en volts a què està sotmès el receptor 

“I” és la intensitat en Amperes que absorbix.  

En la mesura de potència és molt utilitzat un múltiple del Watt que és el Kilowat. 

1 KW = 1000 W. 

 

 

 

 

 

Es representa per E i es mesura en KWh. Si ens fixem en la definició de Potència llavors 
l'energia serà: 

on:

La intensitat de corrent que circula a través d'una resistència és directament proporcional a 

la diferència de potencial aplicada entre els seus extremament i inversament proporcional al 

valor de la resistència. 

La POTÈNCIA ELÈCTRICA d'un receptor elèctric es definix com la quantitat de treball 

o energia que és capaç de realitzar o proporcionar en un temps deterrminat. 

IVP ·

L'ENERGIA és la quantitat de treball o calor capaç de desenrotllar un aparell elèctric (igual 

a la que és capaç de proporcionar + les pèrdues) . 

tIVtPE ···
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“V” és la tensió en volts a què està sotmès el receptor. 

“I” és la intensitat en Amperes que absorbix.  

“t”és el temps total que està connectat l'aparell al corrent elèctric, en hores. 

1  KWh = 1000 Wh 

 

EL CONSUM TOTAL D'ENERGIA EN UN CIRCUIT ELÈCTRIC ÉS IGUAL A LA 

SUMA DE TOTS ELS CONSUMS ENERGÈTICS DELS APARELLS CONNECTATS A 

ELL. 

ET= E1+E2+.....+E3 

 

5 ASSOCIACIÓ DE COMPONENTS 

5.1 Generadors 

a) Sèrie: Un a continuació d'un altre, com les 

resistències, la diferència és que els generadors tenen 

polaritat, i no dóna el mateix posar-los en un sentit 

que en un altre. 

 
Sempre connectarem el positiu d'un amb el negatiu 
d'un altre: 

 
 
 
 
 

El voltatge total és la suma de tots els voltatges dels generadors: 
 
VT = V1 + V2 + V3 + V4 

És la forma més  habitual de connectar  piles, és prou de mirar tots els joguets i xicotets 

aparells de música per a comprovar-ho. Aconseguim 

més voltatge.  

Les piles d'1,5V, s'associen en sèrie per a aconseguir 

més volts.  

Un cas particular és la pila de petaca, que internament 

esta constituïda per tres piles en sèrie d'1,5V. 
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b) Paral·lel: S'uneixen tots els positius entre si d'una banda, i els negatius entre si per un 
altre: 
 

 
 
 
 
 

 
 
El voltatge de tots els generadors ha de ser el mateix (en 

cas contrari un generador forçaria a recarregar a un altre, 

espatlant-lo), i el voltatge total serà també igual: 

 
 
VT = V1 = V2 = V3 = V4 

 
L'avantatge que obtenim quan connectem diversos generadors iguals en paral·lel enfront de la 

que tindria un només, és que la intensitat la proporcionen entre tots. Per tant cada un aporta 

uns pocs electrons per a formar tot el corrent elèctric, amb la qual cosa aconseguim que 

s'esgoten més lentament, és a dir, els generadors duren més. 

5.2 Receptors 

a) Connexió sèrie: Un grup de receptors està connectat en sèrie quan ofereix un camí únic al 

pas del corrent. En este tipus de connexió, 

l'extrem d'entrada d'un receptor està connectat 

amb l'extrem d'eixida de l'anterior i així 

successivament. 

 

En un circuit en sèrie hem de tindre en compte els 

efectes següents: 

Si un d'ells deixa de funcionar, bé perquè estiga mal connectat, bé perquè s'haja espatlat, la 

resta deixa de funcionar, ja que l'efecte que es produeix és el mateix que si interrompem el 

circuit (circuit obert) en qualsevol punt. 

Quants més dispositius connectem, bé siguen làmpades o motors, menys llueixen les primeres 

o giren els segons. Açò se deu al fet que el voltatge de la pila es repartix entre tots els 

receptors 

La intensitat del corrent que travessa cada receptor és la mateixa per a tots els receptors. 
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b) Connexió paral·lel: Un grup de receptors està 

connectat en paral·lel quan els extrems d'entrada de 

les resistències estan connectats entre si i els 

d'eixida també estan connectats entre si.  

 

En un circuit paral·lel hem de tindre en compte els 

efectes següents: 

Si un dels elements deixa de funcionar, la resta funciona normalment, com si no haguera 

passat res.  

Tots els receptors funcionen amb la mateixa tensió (totes les peretes lluïxen amb la mateixa 

intensitat i igual a com lluirien si estigueren elles soles connectades a la bateria).  

La intensitat del corrent que genere la pila es repartix entre tots els receptors. 

 
 

c) Connexió mixta: Quan disposem de tres o més elements 

o operadors elèctrics de consum (receptors), podem 

connectar-los de maneres diferents, per exemple: en sèrie o 

paral·lel, segons hem vist anteriorment, o bé de manera 

mixta, on el circuit presenta els dos tipus de connexió (sèrie 

i paral·lel) al mateix temps, tal com s'aprecia en la figura.  

 
 

6 CÀLCUL DE CIRCUITS 

Tots els receptors elèctrics tenen la seua pròpia resistència elèctrica. 

Es el valor d'estes resistències en els que se basarem per a realitzar 

els càlculs de les diferents magnituds vistes amb anterioritat i que 

formen part de qualsevol circuit elèctric.  

 

6.1 Resistència equivalent 

En un circuit format per diverses resistències s'anomena resistència equivalent a aquella que, 

substituint a les anteriors, absorbeix la mateixa intensitat. 
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Connexió sèrie 

Es diu que 2 o més resistències estan en sèrie quan són travessades per la mateixa intensitat. 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Las característiques de tot circuit sèrie són: 

 
1. La resistència equivalent d'un circuit sèrie és una resistència 

 de valor igual a la suma de les resistències  que componen la 

branca sèrie. 
 

2. La intensitat total que circula és:  
 

3. La intensitat total I, és igual en tots els receptors, ja que només 
hi ha un camí per al pas dels electrons. 

 
4. El voltatge total V, és igual a la suma de les diferències de 

potencial (d.d.p.) o caigudes de tensió (c.d.t.) en cada 
resistència: 

 
Els volts del generador Vpila, es reparteixen entre les resistències. Quant major és la resistència 
del receptor, amb més volts es queda, així tenim que: 

 

Connexió paral·lel 

Es diu que 2 o més resistències estan en paral·lel quan estan sotmeses a la mateixa tensió. 
 
                                                                     V1 
                                                                                               I1     
 

                                                                   
                                                                              I2 
 
 

            I                               V2                            I    
                
                                                   
                                                            Vpila 

     R1      R2

Vpila 

V1 V2 

I 

21 III

21 VVVpila

21 RRReq

11 RIV 22 RIV

 Req 

I 

Vpila 

R1

R2

eq

pila

R

V
I
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Las característiques de tot circuit paral·lel són: 

 

1. La inversa de la resistència equivalent és igual a la suma de les 

inverses de cada una de les resistències. 

 

2. El voltatge total serà el mateix en totes les resistències, ja que 

la diferència de potencial és la mateixa, a l'estar connectats 

totes entre els mateixos punts. 

3. La intensitat total I és igual a la suma de totes les intensitats per 

cada resistència, es pot comparar amb una canonada d'aigua 

general de què derivaren altres canonades secundàries, l'aigua de la canonada principal 

es reparteix: 

 
on:   
 
 
 
Quant major siga la resistència menor serà la intensitat que circule. 

 

Connexió mixta 

Normalment els circuits són mixtos, una combinació del sèrie i paral·lel, per a realitzar 

càlculs en estos circuits, es fa un estudi del mateix, veient que parts són en sèrie i que parts 

són paral·lel, analitzant i simplificant per separat. 

 

Per a la seua explicació recorrerem a un exemple pràctic. 

                                                                                                                    
                                                           

 
                                                                                          
                                                                                                         
                                                      

                                                                                         
 
                                                                                                                   
 
 
 
  
Per a poder resoldre el circuit per la llei d'Ohm necessitem una sola resistència (Req). 

21 VVV

21 III

21

111

RRReq

2
2

1
1 ;

R

V
I

R

V
I pilapila

     R1

V1

 V2
 V3

 Vpila 

I1

I2

I3

R3

     R2
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- Resistència equivalent:  

a) Calcularem la resistència equivalent a les resistències connectades en paral·lel (R2 y 

R3), anomenant-la per exemple R2-3. 

                                                                                                                
 

 
 
 
 

b) Calcularem la resistència equivalent a la connexió sèrie de les resistències R1 i R2-3, 

sent este el valor de la resistència que busquem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La intensitat total que circula és:  

- Càlcul de tensions (V1, V2, V3): 

Coneguda la intensitat total que circula, sabem que:  
 
V1 = I . R1   y que V2 = V3 = V2-3 = I . R2-3 

  
Podem comprovar que Vpila = V1 +V2-3  

3232

111

RRR

321 RRReq

     R1      R2-3

Vpil

I 

V1 V2-3 

eq

pila

R

V
I

     Req 

Vpila 

I 
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- Càlcul de Intensitats  (I1, I2, I3): 
 

La intensitat total es igual a la intensitat que circula por la resistència R1. I = I1 

Anàlogament al càlcul realitzat anteriorment en la connexió en paral·lel, calcularem I2 e I3. 

 
 

 
 
 

on,  I2 + I3 = I1 = I 

7 EFECTES DEL CORRENT ELÈCTRIC 

El corrent elèctric causa diversos efectes sobre els elements que travessa, transformant-se en 

altres tipus d'energia. Enguany estudiarem alguns d'estos efectes. 

7.1 Energia calorífica (calor) 

Quan els electrons circulen per un conductor, xoquen contra les partícules (nuclis i electrons) 

del material pel qual circulen. D'esta manera l'energia que transporten es convertix en energia 

calorífica. Este fenomen es coneix amb el nom d'efecte Joule. 

Este efecte és per un costat un inconvenient, ja que es perd energia elèctrica al fer circular el 

corrent per qualsevol conductor. No obstant això, pot aprofitar-se en equips com a planxes, 

forns, eixugadors, cafeteres i en qualsevol dispositiu elèctric que transforma l'energia elèctrica 

en calor. Els elements empleats per a produir calor a partir de la llum elèctrica són les 

resistències. 

7.2 Energia lluminosa (llum)  

Al ser travessats pel corrent, els cossos incrementen la seua temperatura. Si este 

augment és important, els cossos es tornen incandescents, és a dir, comencen a 

emetre llum. Al principi la llum és roja i a mesura que continua augmentant la temperatura la 

llum tendix al blanc. 

7.3 Energia mecànica (moviment) 

La conversió d'energia elèctrica en mecànica es realitza a través de 

motors, per exemple, en un tren elèctric, en una batedora, en una 

espremedora, en un ventilador...  

3

3
3

2

2
2 ;

R

V
I

R

V
I
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8 ACTIVITATS  

1. Calcular la intensitat que circula per una resistència de 8!, si entre els seus extrems hi ha 

una d.d.p. de 32V 

 

2. Quina diferència de potencial d.d.p. cal aplicar a una resistència de 25 , perquè per ella 

circule una intensitat de 3A? 

 

3. A una resistència de 10 , se li aplica successivament una d.d.p. de 1V, 4V, 6V, 8V, i 

10V Quant val la intensitat en cada cas?. Representar en una gràfica els 5 punts i unir-los, 

posant en l'eix de les “x” la V, i en el de les “y” la I. Interpretar els resultats. 

 

4. Si volem reduir el pas d'intensitat per una resistència Què podem fer?   

 

5. Troba la resistència d'un tros de coure d1m de llarg i una secció de 0,5 m
2
. 

 

6. Troba la resistència d'un tros de ferro de 540m de longitud i una secció de 19,65 mm
2
. 

 

7. Calcula la secció que haurà de tindre un conductor de coure de 1,5Km de longitud i que 

presenta una resistència de 21 . 

 

8. Calcula la resistència elèctrica d'un conductor d’alumini de 100 m de longitud i 2 mm de 

diàmetre.  
 
9. Quina intensitat circula per un conductor pel que passen 360C en 2 minuts? 
 
10. Sent el corrent que circula per un conductor de 3A, calcular: 
 
 

a. La càrrega que passa per una secció del conductor en mitja hora. 

b. El nombre d'electrons que passen. 

c. Quant tarden a passar 12,46  10
18 

e
-
. 

 
11. A la vista del següent circuit contesta a les preguntes següents:  

 
 
a) Indica per a cada símbol numerat el dispositiu elèctric que representa.  

b) Què ocorre quan el circuit es mostra en l'estat 

representat? Indica per mitjà de fletxes el sentit del 

corrent.  

c) Què ocorrerà quan accionem l'element núm. 6?  

d) Què passarà si accionem l'element núm. 2, i després 

l'element núm. 6?  

e) Què passarà si es fon el dispositiu núm. 5?  
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12. Quina és la potència d'una resistència per la qual circulen 0,4 A, sent el voltatge entre els 

seus extrems de 20V?. 

13. Quina és la potència d'una resistència de 40 , per la que circulen 0,2 A?. 

14. Quina és la potència d'una resistència de 3000  , que es connecta a un generador de 80V? 

15. De quins paràmetres depèn l’energia consumida per un aparell elèctric?  

16. Si tenim un aparell elèctric de 400 W de potència i l’energia consumida es de 2Kw.h. 

Quantes hores haurà estat connectat a la xarxa elèctrica?  

17. Calcula la resistència d'una cadena de música connectada a 220 V de tensió, si la seua 

potència és de 110W.   

18. L''energia que consumeix una llavadora durant 0,5 hores, connectada a 220 V de tensió i 

per la qual circulen 10 A d'intensitat és: 

19. Calcula l’energia total consumida en un mes, pels aparells identificats en el diagrama, 

així com el cost total en euros sent el preu del Kw.h 0’143 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Làmpada 

 

P = 60 W 
Funciona 

1 h/dia 

1 Televisor 

 

P = 200 W 
Funciona 

3 h/dia 

1 Planxa 

 

P = 1000 W 
Funciona  

8 h/mes 

1 Ordinador 

 

P = 0,300 Kw 
Funciona  

2 h/dia 

2 Làmpades 

 

P = 40 W 
Funcionen 

3 h/dia 

 

Vivenda 
 

V=220V 
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20. Calcula el valor de la resistència equivalent en els següents connexións: 

21. Tinc dos làmpades de 2,5V, que vull connectar a una pila de petaca (recorda 4,5V), Com 

les connectaré perquè no es fonguen per sobretensió? Realitza l'esquema. 

22. Donat el següent circuit, calcular la intensitat i caiguda de tensió en cada resistència: 
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23. Tenint tres resistències en sèrie de valors R1=4 , R2=8 , i R3=12 , estant connectat el 

conjunt a un generador de 72V: 

a) Realitza l'esquema. 
 

b) Calcula els valors que falten en la taula següent: 
 

 

24. Realitzar la mateixa activitat anterior, però tenint en compte que ara les resistències es 

connecten en paral·lel. 

25. Donat el següent circuit, calcular la intensitat i caiguda de tensió en cada resistència: 

 

 

 

 

 

 

26. Completa la mateixa taula de l'activitat 23, per als circuits següents: 

 

 

 

 

 

V  
I  
Req  
I1  
I2  
I3  
V1  
V2  
V3  
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UNITAT 6 - ENERGIA ELÈCTRICA

UNITAT 6 – ENERGIA ELÈCTRICA 
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UNITAT 6 – ENERGIA ELÈCTRICA

1 L'ENERGIA ELÈCTRICA 

Energia és la capacitat de produir treball o calor. El treball és una 

magnitud física que es definix com la força multiplicada per l'espai. 

Requerix, per tant, forces i desplaçaments (que és el que hi ha en els 

mecanismes de les màquines) . La calor és el que permet augmentar la 

temperatura de quelcom.  

Estos conceptes són difícils i és possible que et coste entendre'ls. Per 

això veurem una altra definició menys rigorosa però més fàcil de comprendre. Des d'un punt 

de vista tècnic, l'energia és el que es necessita perquè funcionen les màquines. Les 

màquines tenen elements que es mouen. Per a aconseguir eixos moviments necessitem 

desenrotllar forces. En una grua, per exemple, hi ha forces que servixen per a moure pesos. 

Perquè funcione una grua, caldrà alimentar-la amb energia.  

Qualsevol de les màquines que fabriques en el taller necessitaran 

energia per a funcionar. Per exemple, el cotxe que es veu en la 

imatge, necessita una pila que li subministre l'energia que 

necessita per a moure's. El mateix li passarà a qualsevol màquina 

que fabriques tu en el taller, necessitarà energia per a funcionar.

2 FORMES D'ENERGIA 

L'energia es troba a la natura en diverses 

formes. Aquestes formes d'energia poden 

patir una transformació i convertir-se en una 

altra. Aquest fenomen és utilitzat per l'ésser 

humà per obtindre les formes d'energia que li 

són més útils. 

Les diverses formes en què es pot manifestar 

l'energia són les següents: 

Energia cinètica: és l'energia que es manifesta en forma de moviment.

Energia potencial: és l'energia que posseeix un cos pel fet de trobar-se en altura.
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Energia mecànica: es manifesta en el moviment de masses. Sempre que tenim massa 

en moviment, tenim energia mecànica. 

Energia nuclear: és l'energia que es troba als nuclis dels àtoms i que manté unides 

les seues partícules. 

Energia elèctrica: és l’associada a les càrregues elèctriques.

Energia química: És l'energia que s'allibera en qualsevol reacció química com, per 

exemple, en la combustió. 

Energia electromagnètica: És l'energia que es manifesta en forma d’ones 

electromagnètiques com ara, la llum, els camps magnètics dels imants, els senyals de 

ràdio, etc. 

Energia tèrmica o calorífica: És l'energia que es manifesta en forma de calor. 

.

2.1 Transformació energètica 

L'energia és tot allò que té la capacitat de produir un treball. La llei de la transformació de 

l'energia diu que l'energia no es crea ni es destruïx, tan sols es transforma, entenent-se d'açò, 

que un tipus d'energia es transforma en un altre diferent d'entre tots els tipus d'energia que 

existixen.

1 L'energia química es transforma en energia elèctrica utilitzant una pila (com ja hem 

comentat anteriorment), durant este procés, quan es produïx el calfament de la pila, 

diem que hi ha pèrdues de calor.  

2 L'energia química es transforma en energia tèrmica per mitjà de calderes de 

combustió, inclús quan cremem llenya.  

3 L'energia elèctrica es pot transforma en energia mecànica per mitjà del moviment 

d'un motor, en este cas també es produïxen pèrdues de calor.

4 4-La energia elèctrica es transforma en calor, un exemple quotidià són les plaques de 

calor o bombes de calor.  

5 Energia mecànica a energia elèctrica en un alternador.

6 A partir de l'energia hidràulica i eòlica obtenim energia mecànica. 7- Gràcies a 

l'energia solar obtenim energia elèctrica.

7 Energia nuclear es transforma en les centrals nuclears en energia tèrmica.

Activitat. Identifica les diferents formes d'energia presents en un tren en moviment, un 
raig, aigua bullint, un castell de focs artificials i el motor d’un cotxe. 
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3 FONTS D'ENERGIA 

Una font d'energia és un material o recurs del qual es pot obtindre energia 

útil per a les persones, per exemple, el sol, el vent, el carbó, etc... 

Les fonts d'energia es poden classificar segons diferents criteris:

a. Segons si se renoven o no a la natura tenim fonts d'energia 

renovables (sol, vent, biomassa, aigua, etc.) i fonts d'energia no

renovables (petroli, carbó, gas, urani etc.). 

b. Segons si s'han utilitzat tradicionalment o no en un lloc tenim 

fonts d'energia convencionals o alternatives. Les convencionals són aquelles que han 

estat utilitzades tradicionalment (petroli, carbó, aigua, urani...) i les alternatives les que 

s'han incorporat no fa molt de temps per substituir les convencionals (sol, vent, calor 

de la terra...). 

c. Segons si es contamina el medi o no al llarg de tot el procés d'extracció i/o utilització 

de les fonts tenim fonts d'energia netes (sol, vent, aigua...) o contaminants

(combustibles fòssils...). 

4 PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA: 

CENTRALS ELÈCTRIQUES 

Les centrals elèctriques són les instal·lacions en les quals es produeix l'electricitat de forma 

massiva. Generalment es troben allunyades dels nuclis urbans. L'energia elèctrica es produeix 

a partir de diferents fonts energètiques mitjançant diferents transformacions d'una forma 

d'energia en una altra fins arribar a l’energia elèctrica. Aquesta última transformació es fa 

mitjançant un generador elèctric. El generador més habitual és l’alternador, que funciona 

acoblat a una turbina formant el grup turbina-alternador. 

Activitat. Classifica les següents fonts d’energia en convencionals o alternatives: 

Energia nuclear de fissió, Combustibles fòssils, Energia geotèrmica, Energia del mar, 

Energia solar, Energia hidroelèctrica i Energia eòlica.
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L'alternador convertix l'energia mecànica en elèctrica i consta essencialment de dos peces: 

ESTATOR: Part metàl·lica que roman en repòs i que 

està coberta en el seu interior per fils de coure que 

formen diversos circuits i que finalment generaran el 

corrent elèctric.  

ROTOR: Part interior de l'estator que gira per l'acció 

de la turbina. La seua part més interna consisteix en 

un eix que l'uneix a la turbina, i la seua part més externa està coberta per circuits que 

es transformen en electroimants quan se'ls aplica una xicoteta quantitat de corrent.

Turbina

És un motor rotatiu que convertix en energia mecànica l'energia d'un corrent 

d'aigua, vapor d'aigua o gas. Esta energia mecànica es transferix a través d'un 

eix per a proporcionar el moviment d'una màquina, un compressor, un 

generador elèctric o una hèlice. 

CONJUNT TURBO-ALTERNADOR

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT 

El moviment que l'aigua, vent o vapor 

d'aigua imprimeix a la turbina, fa que el rotor 

comence a girar a gran velocitat, produint-se 

uns corrents elèctrics en l'interior de l'estator 

que proporcionen a l'alternador la força 

electromotriu capaç de produir energia elèctrica a qualsevol sistema connectat a ell. 

La majoria de les centrals elèctriques consten d'un sistema de "turbina-alternador", variant 

d'unes a altres la forma en què s'acciona la turbina, és a dir, la font d'energia primària 

utilitzada per a generar energia elèctrica. 
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4.1 Centrals tèrmiques convencionals 

Les centrals tèrmiques convencionals utilitzen carbó, fuel o gas natural com a combustible 

(Energia química). En combustionar aquestos combustibles es produeix calor (Energia 

calorífica) què s'aprofita per calfar l'aigua que es troba dins d’una caldera. Aquesta aigua es 

transforma en vapor d'aigua i es dirigeix a pressió a través d'unes canonades fins a la turbina 

(Energia cinètica), la qual es troba acoblada a l'alternador, què és on finalment es transforma 

el moviment en electricitat (Energia elèctrica). 

El vapor d’aigua que ix de la turbina és conduït a un condensador on es refreda i torna a estar 

en estat líquid a fi de poder ser utilitzat de nou.

Esquema d'una central tèrmica convencional 
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4.2 Central tèrmica nuclear 

Les centrals nuclears són un tipus 

especial de central tèrmica. La calor 

necessària per a fer-la funcionar 

(Energia calorífica) es produeix 

mitjançant la fissió dels àtoms d'urani 

o plutoni (Energia nuclear), que són 

elements radioactius. De la mateixa 

forma que en les centrals anteriors, la 

calor produïda s'utilitza per calfar 

l'aigua que, una vegada transformada 

en vapor d'aigua, es conduirà per unes canonades fins a la turbina (Energia cinètica) i 

l'alternador (Energia elèctrica). 

Activitat. Les centrals tèrmiques convencionals se solen trobar a zones mineres o prop 

dels ports de mar. A què creus que és degut això? 

Activitat. Les centrals tèrmiques de combustió que treballen amb gas natural són més 

respectuoses amb el medi ambient que les que funcionen amb carbó o derivats del 

petroli. Per què? Amb quins problemes mediambientals es poden relacionar? 

Central nuclear de Cofrentes 
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Esquema d'una central tèrmica convencional

Fissió nuclear 

La fissió nuclear és una reacció que es produeix mitjançant el bombardeig amb neutrons de 

determinats nuclis, denominats nuclis fisionables. En la fissió succeeix que al trencar-se el 

nucli blanc s'alliberen diversos neutrons amb una energia igual o superior a la dels neutrons 

incidents, la qual cosa permet que els neutrons produïts donen lloc a noves fissions, i els 

alliberats en elles a altres noves, etc. 

Amb això es pot aconseguir que una vegada iniciada la reacció no siga necessari continuar 

amb el bombardeig de neutrons externs, sinó que la reacció es mantinga per si mateixa. 

Quan una vegada iniciada una reacció és capaç de mantindre's per si sola es diu que es tracta 

d'una reacció en cadena. 
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Activitat. Quines semblances trobes entre una central tèrmica convencional i una 

central nuclear? 

Activitat. En què consisteix la fissió de l'urani? 

Investiga!! 

Activitat. Què passa amb el combustible nuclear després del procés de fissió? 

Activitat. Busca a Internet què va passar a la central nuclear de Fukushima a l'any 

2011 i quines foren les conseqüències. 

Activitat. Un dels grans problemes que planteja l’energia nuclear és el dels residus 

radioactius. Busca informació sobre el període de vida d’aquests residus i els 

anomenats cementeris nuclears. 
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4.3 Central hidroelèctrica 

Van ser les primeres centrals elèctriques que es van construir.

Una central hidroelèctrica és aquella en què l'energia potencial de l'aigua emmagatzemada en 

un embassament es transforma en l'energia cinètica necessària per a moure el rotor d'un 

generador, i posteriorment transformar-se en energia elèctrica. Per eixe motiu, s'anomenen 

també centrals hidràuliques.  

Les centrals hidroelèctriques es construeixen en els llits dels rius, creant un embassament per 

a retindre l'aigua. Per a això es construeix un mur gros de pedra, formigó o altres materials, 

recolzat generalment en alguna muntanya. 

La massa d'aigua embassada es condueix a través d'una canonada cap als àleps d'una turbina 

que sol estar a peu de presa, la qual està connectada al generador. Així, l'aigua transforma la 

seua energia potencial en energia cinètica, que fa moure els àleps de la turbina. 

Activitat. 

a) Quina és la font d'energia que empren les centrals hidràuliques?  

b) Per a què servix la turbina d'una central hidràulica? Com funciona?  

d) Quines desavantatges presenten les centrals hidràuliques? 
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4.4 Energia eòlica 

Una altra opció per a produir electricitat és a partir de l'energia eòlica, la 

proporcionada pel vent. 

L'energia produïda pel vent ha sigut sempre utilitzada per l'home de forma 

secundària, per a la navegació i en la utilització local com els molins de 

vent. És una font inesgotable, no contaminant i és una valuosa alternativa 

enfront dels combustibles no renovables. Un dels seus pocs inconvenients 

seria que el vent canvia d'intensitat i de direcció de manera impredicible però, moltes d'estes 

instal·lacions disposen de centres de control que regulen l'activitat i l'orientació dels 

aerogeneradors en funció de les dades recollides pels penells (direcció del vent) i els 

anemòmetres (velocitat del vent).

El mecanisme capaç de realitzar esta conversió es denomina aerogenerador o generador 

eòlic, i consisteix en un sistema mecànic de rotació, proveït de pal·les semblant als antics 

molins de vent, i d'un generador elèctric amb eix solidari al sistema motriu. 

D'esta manera el vent, al fer girar les PAL·LES, fa també girar al generador elèctric, que pot 

ser una dinamo o un alternador (l'alternador, respecte a la dinamo, presenta l'avantatge de 

proporcionar major rendiment, subministrar energia a una velocitat menor, i aportar també 

energia a una velocitat superior). 
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4.5 Energia solar 

L'energia solar és l'energia obtinguda directament del Sol. La radiació solar incident en la 

terra pot aprofitar-se per la seua capacitat per a calfar o directament a través de l'aprofitament 

de la radiació en dispositius òptics o d'un altre tipus. És un tipus d'energia renovable i neta (el 

que es coneix com a energia verda). 

En l'actualitat, l'energia solar està sent aprofitada per a fins energètics a través de dos vies 

basades en principis físics diferents: 

Per un costat la via tèrmica. Els sistemes que adopten esta via absorbeixen l'energia 

solar i la transformen en calor. 

Els sistemes basats en la via tèrmica també poden fer possible l'aprofitament de 

l'energia solar en forma d'energia elèctrica, però seguint un mètode que podríem 

anomenar "indirecte".  

Sistema d'obtenció d'aigua calenta per a una vivenda 

D'altra banda, la via fotovoltaica. Permet la transformació directa de l'energia solar en 

energia elèctrica mitjançant les anomenades "cèl·lules solars" o "cèl·lules 

fotovoltaiques".  
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El sistema consta dels següents elements (veure esquema):  

o Un generador solar, compost per un conjunt de panells fotovoltaics, que capten la 

radiació lluminosa procedent del sol i la transformen en corrent continu a baixa 

tensió (12 o 24 V).

o Un acumulador, que emmagatzema l'energia produïda pel generador i permet 

disposar de corrent elèctric fora de les hores de llum o dies ennuvolats.  

o Un regulador de càrrega, la missió del qual és evitar sobrecàrregues o descàrregues 

excessives a l'acumulador, que li produiria danys irreversibles; i assegurar que el 

sistema treballe sempre en el punt de màxima eficiència.  

o Un inversor (opcional), que transforma el corrent continu de 12 o 24 V 

emmagatzemada en l'acumulador, en corrent alterna de 230 V.  

Una vegada emmagatzemada l'energia elèctrica en l'acumulador hi ha dos opcions: traure una 

línia directament d'este per a la instal·lació i utilitzar làmpades i elements de consum de 12 o 

24 Vcc (primer esquema) o bé transformar el corrent continu en alterna de 230 V a través d'un 

inversor (segon esquema). 

Una instal·lació solar fotovoltaica sense inversor, utilització a 12Vc

Una instal·lació solar fotovoltaica amb inversor, utilització a 230Vca
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5 TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE L’ELECTRICITAT 

Normalment, l'electricitat no es produeix en el mateix lloc en què va a consumir-se sinó a 

centenars de quilòmetres, per la qual cosa és molt important seu el transport. 

Des de les centrals fins als nuclis urbans, l'energia elèctrica es transporta mitjançant cables 

elèctrics aeris o soterrats. Per evitar les pèrdues durant el transport, cal augmentar la tensió 

d'aquesta electricitat fins a valors molt elevats (100000 a 400000V). Abans d'arribar a les 

zones habitades cal disminuir aquesta tensió fins a valors que no siguen tan perillosos per a 

les persones (230V). Les operacions de baixada i pujada de tensió es duen a terme en 

estacions transformadores, que se situen a l'eixida de les centrals, a l'entrada de les ciutats i als 

nusos de distribució de la xarxa. 

Activitat. Quina és la funció d'una estació transformadora? On se situen aquestes 

instal·lacions? 
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6 ESTALVI ENERGÈTIC 

Al llarg del tema hem vist que la generació d'energia elèctrica 

en les diferents centrals provoca un impacte molt important en 

el medi, especialment si la producció es duu a terme en 

centrals tèrmiques convencionals què, d'una altra banda, són 

les més freqüents al nostre país. 

La millor manera de minimitzar aquest impacte és no produir aquesta electricitat, és a dir, 

reduir el consum elèctric. A continuació s'enumeren algunes mesures generals i altres 

particulars que ens poden ajudar a estalviar electricitat i, en conseqüència, evitar la 

contaminació causant del canvi climàtic que amenaça el nostre planeta.  

MESURES GENERALS 

Invertir en energies renovables i netes. 

Potenciar un consum responsable. 

Posar l'enllumenat públic i els semàfors de baix consum. 

Penalitzar el consum excessiu d'electricitat 

En la indústria, aplicar sistemes de major rendiment. 

Millorar els sistemes d'aïllament, impermeabilització i il·luminació als edificis. 

MESURES PARTICULARS 

Apagar els llums quan no els necessitem.  

No deixar els aparells electrònics en stand-by. 

Substituir les peretes convencionals per peretes de baix consum. 

Comprar electrodomèstics de classe A o superior i utilitzar els programes de baix 

consum. 

Reduir el nostre consum per evitar haver de produir tants bens amb el cost energètic 

que això suposa. 

Minimitzar els envasos en els productes que comprem. 

Posar la rentadora quan estiga plena i llavar amb aigua freda 

No canviar de mòbil fins que no s'espatlle. 

Intentar arreglar les coses quan es trenquen en lloc de comprar-ne noves. 

Adequar la temperatura de calefaccions i aires condicionats (no a més de 20ºC en 

hivern ni a menys de 24ºC en estiu). 
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7 ACTIVITATS 

1. Esmenta i explica les parts principals d'un aerogenerador. 

2. Investiga quina és la situació actual del nostre país a Europa i al món pel que fa a la 

producció d'energia eòlica. 

3. En quina zona geogràfica situaries un parc eòlic? 

4. Assenyala les diferències fonamentals entre les centrals solars tèrmiques i fotovoltaiques. 

5. L'ús de l'energia d'origen nuclear ha sigut motiu de polèmica entre els seus defensors i 

detractors. 

a) Què opines de l'energia nuclear? 

b) Quina font d'energia penses que és la millor? Per què? 

6. Quina és la funció d'una turbina de vapor? En quines centrals s'utilitza? 

7. De les fonts d'energia següents, quines poden ser considerades com a renovables? 

CARBÓ, CORRENTS D'AIGUA, URANI, VENT, BIOMASSA 

8. Enuncia quatre mesures d’estalvi d'energia a casa i a l'institut que no apareguen en el text. 

9. Indica quines d'aquestes afirmacions són falses i perquè. 

a) L'energia és única. 

b) Una central hidroelèctrica és un tipus de central tèrmica. 

c) L'energia s'expressa de una única forma. 

d) L'energia elèctrica és un tipus d'energia renovable. 

e) L'energia nuclear és un tipus d'energia alternatiu. 
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10. Emparella els següents aparells amb les transformacions energètiques: 

Forn elèctric

Calefacció de gasoil  

Motor d'un cotxe  

Pila  

Cotxe elèctric  

Aerogenerador

Energia mecànica en elèctrica  

Energia química en tèrmica  

Energia elèctrica en tèrmica

Energia elèctrica en mecànica  

Energia química en elèctrica  

Energia química en mecànica 

11. Identifica les fonts d'energia que empren les següents centrals o sistemes de producció 

d'energia elèctrica. Indica també si la central elèctrica és renovable/no renovable i 

convencional/alternativa.

Central nuclear:  

Central eòlica:  

Central Solar:  

Central tèrmica:  

Central fotovoltaica:  

Central hidroelèctrica:

12. Quins són els combustibles fòssils? En quin tipus de centrals elèctriques s'utilitzen?  

13. Centrals tèrmiques:  

a. Què ocorre en la caldera?  

b. Per què necessiten aigua les centrals tèrmiques?  

c. On es transforma l'energia tèrmica del vapor d'aigua en energia mecànica?  

d. Quina és la màquina que transforma l'energia mecànica en elèctrica? 
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