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Pràctiques de captació amb SADEX per a Tecnologia industrial

Objectius
 

- Visualitzar fenòmens físics a partir de sensors i el tractament de dades.
- Ajustar la sensibilitat dels sensors a les necessitats de la mesura específica.
- Descobrir que hi ha fenòmens que els nostres sentits no perceben i que els 

sensors ens poden evidenciar.
- Plantejar hipòtesis i contrastar amb els resultats empírics.
- Analitzar objectes tecnològics amb instruments de mesura.

Descripció de l’activitat

El conjunt d'activitats experimentals que es proposen en aquest document permeten 
desvetllar la curiositat de l'alumnat i establir hipòtesis que es poden contrastar amb 
el resultat de les mesures empíriques. Una de les funcions del procés tecnològic és 
esbrinar el perquè de determinats fenòmens que alteren el resultat que hom espera 
d'un projecte. El coneixement de les causes permet orientar les accions per resoldre 
un  problema  funcional  d'un  objecte,  en  aquest  procés  de  recerca-anàlisi  l'ús 
d'instruments afavoreix l'anàlisi científic: la càrrega del condensador, com és la llum 
d'un fluorescent, ...

Aula 

Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
2 h a l’aula ordinària.
2 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 
– Equip SADEX
– Maletes de sensors de SADEX
– Programari Itera. 
– Conjunt d'elements diversos de l'aula de tecnologia
– Ordinador
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Recursos complementaris:
– El racó del SADEX: http://www.xtec.cat/aulatec/re_reautomat.html
– Vídeos: Els sensors

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquest material  està pensat per adaptar-se a aspectes molt concrets del currículum 
on poder fer petites cerques per descobrir i modelitzar fenòmens físics. Per tant, 
esdevenen activitats per iniciar l'alumnat en el treball científic. Per tant, més que 
presentar respostes convé presentar preguntes a l'alumnat per tal que els desvetlli la 
curiositat per saber el perquè. El SADEX i tot el ventall de sensors proporcionen 
unes oportunitats de fer petites cerques molt interessants vinculades amb la matèria 
de Tecnologia industrial.

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

- Ajust de la sensibilitat del sensor.
–Determinació de les condicions ambientals de mesura.
–Determinació dels paràmetres de la captura.
–Anàlisi i interpretació de les dades.

Es proposen els experiments següents:

1. Influència dels colors en la reflexió de la llum
2. La transferència de calor
3. Càrrega d’un condensador
4. És constant el llum emès per un tub fluorescent?
5. La llei d’Ohm. Tots els materials segueixen aquesta llei?
6. El motor elèctric. Relació entre la tensió i la freqüència de gir
7. El motor elèctric. Procés d’arrancada
8. El motor elèctric. La commutació en el col·lector

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de batxillerat.

Documents adjunts
Material per al professorat: 

MP_Presentacio_Captacio.pdf.

Guia de treball per a l’alumnat:
MA_Captacio_Sadex.pdf
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