
ARC- CercaTec    

La bicicleta: un munt de tecnologia!

Objectius
 
- Identificar els diferents components que intervenen en un mecanisme de 

biela manovella.
- Representar gràficament el mecanisme.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Construir amb cartolina un model del mecanisme biela manovella.

Descripció de l’activitat
L’activitat  consta  d’una part  teòrica,  per  una  banda es  veurà  un  reportatge 
introductori  del  programa de TV3 “Quèquicom”.  A partir  d'aquest  reportatge 
s’identificaran les parts de la cama d’un ciclista (seient, genoll, pedal, eix) i es 
treballarà un vocabulari (transformar, trajectòria, alternatiu, arc, circular, cicle) 
necessari  per  descriure  el  mecanisme.  Tot  seguit  l'alumnat  realitzarà  amb 
ordinador una MUD (miniunitat didàctica) sobre la bicleta

La  part  pràctica  consisteix  en  muntar  amb  cartolina  el  mecanisme  biela 
manovella representat en les tres parts que poden formar la cama d’un ciclista. 

Al final de tot i com a síntesi a tot el que s'ha treballat, es farà la guia de treball
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h a l’aula ordinària: reportatge en video i MUD sobre la bicicleta
1 h a l’aula de tecnologia: muntatge amb cartolina
1 h a l'aula ordinària: guia de treball: MA La bicicleta: un munt de tecnologia! 
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Recursos emprats 

- Cartolina,  cola  blanca,  trepant  d’oficina,  tisores,  pinzell  fi,  compàs, 
escaire cartabó, cúter. 

- Ordinador i canó de llum
- Reportatge Quèquicom: la bicicleta, una màquina perfecta  
- MUD la bicicleta   
- Material d'ampliació   sobre la bicileta en anglès

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta  activitat  convé  realitzar-la  després  d’haver  treballat  prèviament  els 
mecanismes de transmissió de moviment. 
En la part pràctica s’utilitzen cartolina i tisores, només cal que l’alumnat tingui 
certa destresa retallant i unint cartolina.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada
 Es treballen els continguts següents:

- Mecanisme biela-manovella.

La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb el 
món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb Educació Física.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_La_bicicleta_un_munt_de_tecnologia.pdf
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http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66694&p_ex=bicicleta
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29406&p_ex=Technology%20is%20fun%20and%20it's%20in%20English!
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/bicicleta/index.htm

