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 ESO: TRICICLE 

 

PROTOTIPUS. Anem a construir un prototipus de tricicle. Requisits: 

1. El projecte es realitzarà per parelles de treball dins d’un mateix grup. Cap la possibilitat d’autoritzar 

treballs individuals previ anàlisi per part del professor. 

2. El seu moviment estarà motoritzat en una sola direcció. Es a dir, solament cal que es desplace cap 

endavant. 

3. Haurà de tindre un sistema de direcció, encara que siga manual. 

4. Haurà de tindre un comandament a distància, des d’on es fique en marxa i s’ature el tricicle, 

preferentment també allotjarà la pila que alimenta el motor. 

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

funcionament. Excepte les rodes i la pila la resta del material el deixaran els professors i s’haurà de 

tornar a l’acabament. 

6. Haurà de caber en el espai destinat en el caseller de cada grup de treball. 

Possibles ampliacions del projecte: 

1. Podrà fer marxa avant i enrere. 

2. Es podrà afegir com a element de seguretat una llum que indique que el tricicle està en marxa. 

 

AVANTPROJECTE.  

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

1. Esboços de tantes solucions per al projecte con membres formen el grup (sense entrar en molts 

detalls). 

2. Justificació raonada de la solució finalment adoptada en base a facilitat de construcció, 

funcionament, estètica, economia, originalitat, resistència. Detall del funcionament. 

3. Perspectiva o alçat, planta i perfil de la solució detallada. 

4. Llistat de materials, ferramentes i tasques necessàries per a la construcció. Pressupost. 

5. Despessament de tots els elements constructius. 

 

MEMÒRIA 

A la finalització del projecte es lliuraran els següents documents: 

1. Avaluació del projecte. 

2. Imatges del projecte. 

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE 
1. Funcionalitat. Que complisca de manera adeqüada tots els requisits demanats. 70% 

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

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

 

 



EIXEMPLES CURS ANTERIORS 
 

  

 


