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1. El procés tecnològic

1. Explica què és la tecnologia?

2. Anomena i explica les quatre etapes del procés tecnològic.

3. A continuació tens un llistat de necessitats de l'ésser humà, indica per a
cadascuna com a mínim 2 exemples d'aplicacions de la tecnologia que satisfan
aquestes necessitats.

Necessitat Aplicació de la tecnologia per satisfer la necessitat

Alimentació

Salut

Habitatge

Entreteniment

Transport

Comunicació
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4. Escriu les famílies d’eines i posa’n dos exemples de cada familia.

5. Dibuixa (respectant els colors) senyals de cada un dels tipus (prohibició,

risc o perill, obligació i emergència o primers auxilis). Indica el seu significat.
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6. Per elaborar el projecte de tecnologia de la primera avaluació, un grup d’estudiants
de 2n ESO ha utilitzat el següent material: 5 llistons, 50 claus, 4 taulons de fusta,
dos pots de cola i 2,5 pots de pintura. A més, han necessitat les següents eines: un
martell de fuster, dues serres de marqueteria i un trepant de columna.

A la taula següent s’indica el preu del material i les eines

Calcula el pressupost d’aquest projecte:

Material Preu Unitari Unitats Preu

Total (sense IVA)

IVA (21%)

TOTAL + IVA
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2. Màquines i mecanismes

1. Identifica el grau de les palanques següents. Col·loca on és la Força

aplicada o potència (FA), el punt de suport o fulcre (O) i la Força resistent o

resistència (FR)
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2. Problemes

2.1.La massa d'un objecte és de 68 kg. Calcula el seu pes a la Terra i a Mart.
Dades: gMart = 3,63 m / s2 ; gTerra= 9.81m / s2

2.2. Calcula la força que s’ha d’aplicar per aixecar una pedra de 140 kg amb una
palanca (de primer grau) de 1,25 m de longitud. El punt de suport està a 60 cm de
l’extrem de la barra que està en contacte amb la pedra.

2.3. Quina força s’ha d’aplicar per aixecar 4,5m una càrrega de 220 kg per un pla
inclinat de 12 m de longitud?

2.4. Un camió ha de pujar 10m un pes de 20.000N, però el camió té una força
màxima de 15.000N. Quina superfície ha de tenir un pla inclinat per poder pujar el
pes de 20.000N? (1 punt)
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2.5. La grua de la figura necessita alçar un palet de sacs de 850 Kg. Aquests palets
estan a 5,5 m de la torre de la grua. El contrapès és de 9.500N.

● Situa les dades a la figura
● A quina distància de la torre se situarà el contrapès perquè no sofreixi

l’estructura?

2.6. S’ha de pujar un objecte de 750N. Fem servir unes politges com les de la
imatge.

A) Quina força hem d’aplicar per pujar l’objecte amb la Politja A? (0,5 punts)

B) Quina força hem d’aplicar amb el sistema de politges B?  (0,5 punts)
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2.7. Una persona de 60Kg vol pujar 10m una caixa de 285Kg amb politges.

A) Quantes politges mòbils hauria de tenir el sistema per poder aixecar la
caixa amb el seu propi pes?

B) Quanta corda hauria d’estirar aquesta persona per pujar la caixa 10m
C) Dibuixa el sistema de politges resultant

2.8. Si tenc una força de 500 N, quanta càrrega seré capaç de transportar en el
carretó de la figura?
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2.9 Justifica amb càlculs, si les següents palanques tomben a l’esquerra, a la dreta o

estan en equilibri.

3. Completa la següent taula

Nom del mecanisme Tipus de mecanisme

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10
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4. Indica el sentit de gir de les rodes K, L, H, R, S i G:
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3. Expressió gràfica

1. Acota les següents figures si cada quadrat representa 10 mm.

2. A quin tipus d’escala dibuixaries els següents elements en un A4?

Europa Un insecte

Telèfon mòbil Ordinador portàtil:

La teva habitació Una taula

Un microprocessador Un pont

12



3. Completa la següent taula:

ESCALA DIBUIX REAL
1:20 5 cm

1:100 35 cm

2:1 7 cm

1:2 2 cm

1:5 40 cm

1:10 40 cm

1:50 5 m

2:1 10 cm

4 mm 2 mm

10 cm 40 cm

4. Dibuixa la taula on estàs fent feina en un DIN-A4. Indica l’escala, acota la figura

respectant les normes d’acotació. No oblidis indicar les unitats.

5. Dibuixa un plànol de la teva habitació (dimensions principals) en un DIN-A4. Indica

l’escala, acota la figura respectant les normes d’acotació. No oblidis indicar les

unitats.
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4. Estructures

1. Defineix estructura:

2. Indica les principals funcions de les estructures. Explica cada funció, al menys, amb 2
exemples.

3. A la presentació, s’indica que hi ha tres tipus d’estructures naturals. Quins són? Posa dos
exemples de cada.

4. Indica exemples, diferents als de la presentació, de càrregues variables i càrregues
permanents.

Càrregues permanents Càrregues variables

5. Dels exemples de la taula anterior, quins són càrregues puntuals i quins càrregues
repartides?
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6. Relaciona cada esforç amb el seu verb més adequat
Verbs: estirar, torçar, tallar, aixafar, doblegar,

Esforç Verb

Tracció

Compressió

Flexió

Torsió

Cisallament

7. Indica quin tipus d’esforç sofreix la part blava de cada estructura.

A B C D
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8. Indica el tipus d’esforç que sofreixen les parts indicades d’aquesta estructura

1 2 3 4

9. Explica una situació que representi cada tipus d’esforç dels estudiats.

10. Indica quina estructura és més estable i quina és menys estable. Justifica la teva
resposta fent referència al cdg.
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11. Indica quina estructura és més estable. Justifica la teva resposta.

12. Treball de recerca : tria una estructura o edifici rellevant i fes un informe tècnic que
contingui, com a mínim, la següent informació:
-Nom de l’edifici -Parts estructura

-Arquitecte o enginyer -Materials emprats a la seva construcció
-Any de construcció -Imatge amb les dimensions principals
-Localització -Motiu/objecte de la construcció. Per què?
-Altres: història, fets curiosos

L’informe tècnic ha de complir les següents condicions:
- Ha de tenir portada.
- Ha de tenir número de pàgina.
- Ha de tenir un índex automàtic.
- Ha de tenir capçalera (encapçalament) de pàgina.
- S’ha d’entregar compartint l’arxiu amb joan.noguera@cide.es.
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5. Projecte

Imagina que has de construir un estoig de fusta per als teus retoladors de colors. Les
condicions del projecte són: ha de ser de fusta, has de poder guardar un mínim de 20
retoladors i un màxim de 30. L’estoig s’ha de poder tancar per protegir els retoladors.

Fes l’avantprojecte de construcció de l’estoig respectant el següent guió:

Anàlisi del problema
1. Descripció de la necessitat/problema
2. Condicionants del projecte
3. Recerca d’informació. Indica ón has cercat informació

Idea i el seu desenvolupament
1. Esbós (a mà alçada) de les diferents idees, descripció, materials i mides

aproximades.
2. Croquis (dibuix amb regle, escaire i cartabó) amb les mides acotades.
3. Materials i eines necessàries per al desenvolupament del projecte.
4. Relació de les diferents tasques que s’han de desenvolupar per realitzar el

projecte.
5. Pressupost del projecte.

NOTA: Aquest avantprojecte es presentarà grapat junt al treball d’estiu
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