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PROPOSTA.

Anem a construir un prototipus de projecte, per cada grup podrem a elegir entre:

• pont llevadís

• ascensor de dues plantes

• porta de garatge

REQUISITS:

1. El seu moviment estarà motoritzat, tant en la pujada com en la baixada haurà de ser lent i suau.

2. El control del moviment es farà des d’un únic punt, que permetrà únicament l’accés al dispositiu

de control.

3. El moviment es transmetrà des del motor amb, 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 i l'economia.

6. El prototipus haurà de tindre algun tipus d’estructura que garantisca l’estabilitat, especialment en

el cas del pont, haurà de reforçar el tauler (tablero).

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

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

AMPLIACIÓ

El moviment  podrà estar senyaliçat  mitjançant LEDs lluminosos de diferent color. 

AVANTPROJECTE (20% nota). 

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

documentació entregada pel professorat:

1. Portada del projecte.

2. Treball  d’investigació  (¿què  es  un...?,  ¿què  avantatges  té?,  ¿quines  aplicacions  pràctiques?,

origen, fotografies –es valorarà que tinga detalls del funcionament-, etc.)

3. Esboços d’almenys una solució possible 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.   Es  farà  a  mà alçada I  després  es

dibuixarà amb QCAD.

6. Despessament de tots els elements constructius.

7. Circuit de control elèctric.

8. Planificació.

2



Proposta projecte 3
er

 ESO                                                                                                               IES Salvador Gadea, Aldaia, departament Tecnologia

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 del tauler. 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 del pont es lineal.

• Varem veure: pinyó-cremallera, caragol-femella, manovella-torn. Els dos últims són els més fàcils.
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ESTRUCTURES REFORÇ
HOWE 

PRATT

WARREN

DECK

WARREN XL

COLGANTE
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WADDEL

CÓMO HACER ESTRUCTURAS DE BARRAS CON PAPEL
http://tecnoieselpaso.blogspot.com/2009/11/como-hacer-estructuras-con-papel.html

Las estructuras de papel se construyen convirtiendo hojas de papel normal en barras resistentes:

1. Se enrolla cada hoja partiendo de sus esquinas.

2. Se fija el extremo final con cola blanca.

3. Se cortan los extremos, ya que éstos son más débiles.

4. A veces, al unir las barras, habrá que cortar previamente a bisel los extremos para que encajen.

5. En otras ocasiones,  será conveniente aplastar primero los extremos para que queden planos antes de

hacer la unión.

6. Se pueden fijar las uniones con pegamento termofusible.

7. Enrollando el papel en forma de tubos hemos conseguido aumentar la resistencia.

8. ¿Qué forma le daréis a vuestra estructura para conseguir que sea rígida? Ya hemos visto en clase que el

triángulo es el único polígono indeformable. Por lo tanto, utilizaremos la triangulación de las barras para

conseguir una estructura indeformable.

9. Un truco: si colocas unos alambres de refuerzo en el interior, aumentarás la resistencia.

10. En la estructura del ejemplo se ha usado además, una base de cartón, (un material más resistente que el

papel), y las barras circulares miden todas lo mismo, 11 cm.

11.
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