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IES SALVADOR GADEA, ALDAIA 

 

PROJECTE 3er ESO: ASCENSOR 

 

PROPOSTA. 

 

Anem a construir un prototipus d’ascensor/muntacàrregues de dues plantes per cada 
grup de taller. 

REQUISITS: 

1. L’ascensor estarà motoritzat. 

2. El seu moviment, tant de pujada com de baixada haurà de ser lent, i haurà d’estar en el interior d’una 
estructura vertical que li done estabilitat. 

3. Han d’utilitzar-se, al menys, dos mecanismes, un de transmissió del moviment i un altre de 
transformació. 

4. Quant termine de pujar i de baixar haurà d’aturar-se automàticament. 

5. L’elecció dels materials per a la construcció és lliure però s’ha de garantir l’estabilitat en el seu 
funcionament. 

6. Haurà de guardar-se obligatòriament en el espai destinat en el armariet de cada grup de treball. 

7. Disposarem de 3 sessions de cerca d’informació, disseny i planificació, i 9 sessions de construcció. 

OPCIÓ A (Dificultat baixa/mitja). 

El moviment de pujada i baixada es controlarà des d’un únic punt mitjançant un commutador (dif. 
Baixa, nota màxima 7) o un relé (dif. Mitja, nota màxima 8’5). 

OPCIÓ B (Dificultat alta): 

 L’ascensor es podrà fer funcionar des de cada una de les dues plantes i s’indicarà la seua direcció 
mitjançant LEDs luminosos de diferent color. Nota màxima 10. 

 

AVANTPROJECTE (20% nota).  

Abans de la construcció física del projecte s’hauran de presentar els següents documents: 

1. Portada guapa. 

2. Treball d’investigació (¿què es un ascensor?, ¿què avantatges té?, ¿quines aplicacions pràctiques?, 
origen, fotografies –es valorarà que tinga detalls del funcionament-, etc.) 

3. Esboços d’almenys una solució possibles per al projecte per cada membre del grup (no cal entrar en 
massa detalls). 

4. Justificació raonada de la solució finalment adoptada en base a facilitat de construcció, 
funcionament, estètica, economia, originalitat, resistència. Detall del funcionament. 

5. Perspectiva o alçat, planta i perfil de la solució detallada, fent les ampliacions necessàries per a veure 
els detalls més complexes amb l’acotament adient. AUTOSKETCH. 



6. Despessament de tots els elements constructius. 

7. Circuit de control elèctric. 

8. Planificació. 

9. Pressupost. 

 

MEMÒRIA (10% nota) 

A la finalització del projecte es lliuraran els següents documents: 

1. Avaluació del procés de treball i del prototipus construït. 

2. Anàlisi crítica del projecte. 

3. Imatges del projecte. 

 

VALORACIÓ DEL PROTOTIPUS (70% nota) 
1. Funcionalitat. Que complisca de manera adequada tots els requisits demanats. 70% 

2. Estabilitat i resistència de l’estructura, suavitat en el desplaçament de la cabina. 15% 

3. Acabat final (detalls, cablejat, pintura, etc.) 15% 

 

SUGGERIMENTS 
 MECANISME DE TRANSMISSIÓ 

 Haurà de ser circular, ja que l’origen del moviment es el motoret elèctric. 

 Aquesta transmissió circular pot ser mitjançant politja i corretja, engranatges, caragol sense fi, etc. 
Però el més fàcil es mitjançant politges i corretja. 

 En tot cas haurà de ser REDUCTOR. 

 

MECANISME DE TRANSFORMACIÓ. 

 Haurà de ser de circular a lineal, perquè el moviment de l’ascensor es lineal. 

 Varem veure: pinyó-cremallera, caragol-femella, manovella-torno. Els dos últims són els més fàcils. 

 


