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El motor de la revolució industrial: la màquina de vapor 

Objectius
 

- Analitzar les parts i el funcionament de la màquina de vapor.
- Descriure la transformació energètica del sistema.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Situar històricament la implantació de la màquina de vapor.
- Descriure els efectes de la combustió del carbó sobre el medi ambient.

Descripció de l’activitat

Aquesta activitat té una primera part que es pot fer a l'aula ordinària a partir del guió  
de  treball  de  l'alumnat  i  la  connexió  als  llocs  web  que  incorpora.  Això  permet 
familiaritzar-se amb la màquina com un motor de combustió externa, conèixer les 
seves parts, el seu funcionament i l'aplicació a la indústria tèxtil.

Hi ha enllaços a aplicacions multimèdia i a interactius que requereixen una actitud 
activa de l'alumnat que motiven els seus aprenentatges.

La darrera activitat està pensada per realitzar-la durant a una visita a l'exposició “La 
fàbrica tèxtil” al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Per tant, 
l'alumnat cal que la porti impresa. En cas de no fer-se la visita també es pot intentar 
de resoldre a l'aula o a casa.
 
Aula 
Aula ordinària amb ordinadors

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.
2 h de visita a l'exposició “La fàbrica tèxtil” del mNACTEC (opcional)

Recursos emprats 
- Ordinadors

- L’aplicatiu multimèdia Un procés tecnològic i humà: el tèxtil:
http://www.mnactec.cat/~educa/     

- L'aplicatiu multimèdia The beam engine Animation:
http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_ani_beam_engine.shtml 
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Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat convé realitzar-la després d’haver treballat l'energia i els motors i 
pot encaixar com un complement si el procés tèxtil forma part dels continguts d'un 
procés tecnològic proper.

Té sentit vincular-la amb una visita a l'exposició “La fàbrica tèxtil” per treure'n més 
rendiment didàctic, i amb l'àrea de socials si treballen els aspecte relacionats amb la 
revolució industrial.

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

- La transformació d'energia.
- Els estats de la matèria.
- El mecanisme biela-maneta.
- La màquina de vapor.
- La transmissió de moviment per politges.
- La pluja àcida i l'efecte hivernacle.

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 2n i/o de 3rd’ESO.

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

Connexions amb Ciències de la naturalesa, i amb Ciències Socials.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Maquina_Vapor. (pdf o odt)
Guia de visita a la màquina de vapor: MA_Guio_Maquina_Vapor.pdf
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