
Construcció d'un arc de mig punt

Font:  Eduard Tudel

Objectius

- Introducció a les estructures.
- Identificar tots els tipus de construccions on s'utilitza aquesta tècnica.
- Estudi dels diferents esforços a que estan sotmesos les parts de l'estructura.
- Estudi de les forces resultants que actuen sobre l'estructura.
- Construir un arc de mig punt, simulant la realitat.

Descripció de la proposta

L'activitat consta de dues parts. La primera es realitza de forma individualitzada amb ordinadors, 
per buscar informació a internet i visionar un breu vídeo que explica com treballa un arc de mig 
punt.

La segona, es realitza al taller de tecnologia, amb grups de dos alumnes. El seu objectiu és 
muntar un arc construint les peces amb fang. Per fer-ho, disposen d'unes plantilles. També han de 
construir la cintra, element per muntar l'arc, amb DM i cartolina. Un cop construït s'han de realitzar 
proves d'esforç, primer sense contraforts i després amb ells, i anotar tot el que van experimentant.

Aspectes didàctics i metodològics

Temporització: 1h per la primera part de l'activitat i 2h pel treball en el taller.

La primera hora de taller servirà per treballar el fang. La segona hora, per muntar l'estructura, ja 
que les peces estaran seques, i fer les proves d'esforç. L'activitat es pot ampliar, fent noves 
varietats de columnes per tal de construir arcs seguits.

L'avaluació de la primera part és basa amb valorar la informació que aporta cada alumne. La 
segona part s'ha de tenir en compte la destresa en la realització de les peces, així com en el seu 
muntatge.

Recursos emprats

- Ordinadors, i buscador del Google.
- Accés al video: http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=79069 
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- Material multimèdia: http://www.bbc.co.uk/history/british/launch_ani_build_arch.shtml
- Material al taller: Fang, cartolina, DM.
- Dossier per a l'alumnat, extret d'aquesta mateixa activitat.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada 

- Continguts:
- Estructures.
- Esforços.
- Suma vectorial de forces.
- Història arquitectònica (romànic).

- Competències:
-Coneixement i interacció amb el mon físic.
- Artística i cultural.

- Processos:
- Construcció amb materials diferents.
- Proves i avaluació dels treballs propis.
- Càlcul matemàtic. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat de 3r d'ESO.
L'activitat no presenta cap dificultat tècnica, per tant, la podran fer tots els alumnes del curs.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Aquesta activitat està relacionada amb ciències socials: arquitectura romànica.
També amb física: Forces i esforços.

Documents adjunts

Guia de treball per a l'alumnat.

Autoria

Eduard Tudel Subirà. Professor de tecnologia de l'institut INS Pont de Suert.
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