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El motor de gasolina de quatre temps.

Objectius
 

- Introduir el contingut i funcionament del motor de gasolina.
- Diferenciar els motors de benzina dels motors dièsel tot destacant els 

avantatges i els inconvenients dels de bezina.
- Identificar les parts principals d´un motor (cilindre) de gasolina.
- Descriure el sistema d'encesa d´un motor de gasolina.
- Explicar els temps (quatre) d'un motor de benzina.
- Deduir i entendre les diferents configuracions dels cilindres en un motor 

de benzina.
- Deduir  i  entendre  els  elements  auxiliars  d'un  motor  de  benzina 

(carburació, encesa, refrigeració i lubricació).
- Autoavaluar-se el nivell d´assoliment del contingut. 

Descripció de l’activitat

L'activitat es pot desenvolupar en dos versions:

• versió dinàmica: després d'un petit bloc de continguts hi ha un conjunt 
de  preguntes  que  cal  respondre  encertadament  per  poder  passar  al 
següent bloc de continguts. Aquesta versió està pensada per un treball 
més individual o per parelles a l'aula d´informàtica (o a casa).

• Versió  lliure:  es  pot  anar  passant  d'un  bloc  de  continguts  a  un  altre 
sense  respondre  a  cap  qüestionari;  al  final  del  contingut  hi  ha  un 
qüestionari que es pot imprimir i contestar. Aquesta versió està pensada 
per fer una explicació més guiada (projectant-la i fent les explicacions).

Per acabar l'activitat es pot passar el qüestionari final i avaluar l'assoliment dels 
continguts.
 
Una activitat optativa podria ser elaborar una presentació (amb un programa de 
diapositives) sobre el funcionament del motor de bezina.
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Aula 
Es pot treballar a l'aula ordinària (amb projector) o bé a l´aula d'informàtica.

• A l'aula ordinària amb projector: permet una classe de tipus expositiva.
• A l'aula ordinària amb pissarra digital: permet una classe expositiva amb 

un major grau de participació. 
• A l'aula d´informàtica:  l'alumnat pot  treballar  més independentment  (o 

per parelles) i al seu ritme.

En aquest darrer cas, la versió dinàmica, amb preguntes tipus test per poder 
avançar, permet assegurar que l'alumnat va assolint el contingut.

Es faci  a  l'aula  ordinària  (amb projector)  o  bé  a l'aula  d´informàtica  i  a  tall 
d'avaluació se'ls hi pot  demanar que facin i entreguin el qüestionari final de 
l´activitat.

Temporització 
• Teoria: 2h.
• Qüestionari final: 1h 

Recursos emprats 

– L’aplicatiu multimèdia de l’edu365.cat: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/motor/index.htm

– En funció de com utilitzar el recurs:
– Projector (si es vol anar explicant a classe).
– Pissarra  digital  (per  incrementar  el  nivell  de  participació  i 

interactivitat).
– Ordinadors (si treballen individualment o per parelles).

– Fulls en blanc i bolígrafs per fer el qüestionari final.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquests recurs es pot  utilitzar  com a base per  impartir  el  contingut,  com a 
resum o bé com un treball d'autoaprenentatge (si s'escull la versió dinàmica).
Qualsevol  de  les  tres  metodologies  poden  ser  bones;  cal  decidir,  abans 
d'escollir, a què li volem donar més importància.

Aquest  contingut  es  treballa  dins  del  bloc  de  les  màquines  tèrmiques.  Per 
aquest motiu, abans de començar l'explicació seria interessant haver parlat de 
les màquines tèrmiques i de les diferències entre les de combustió externa i 
combustió interna.

Una  vegada  fer  això  es  pot  aprofundir  en  el  motor  dièsel  i  cercar-ne  les 
diferències.

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

- Introducció al motor de gasolina i quins automòbils l'utilitzen.
- Característiques del combustible, la benzina.
- Avantatges i inconvenients dels motors de benzina.
- Diferències amb els motors diesel.
- Parts d´un motor de benzina i en especial dels cilindres.
- Encesa d'un motor de benzina.
- Fases o temps d´un motor de benzina.
- Disposicions dels cilindres en un motor de benzina.
- Sistemes  auxiliars  dels  motors  de  benzina  (carburació,  encesa, 

refrigeració i lubricació).

Les principals competències que es treballen són:

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
- Competència  d´aprendre  a  aprendre  (si  s'utilitza  la  versió  dinàmica 

perquè treballin individualment o per parelles). 

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot tipus d''alumnat de tercer d'ESO.
Per tal d'atendre la diversitat, l'alumnat amb més capacitat pot fer la versió que 
no  deixa  passar  al  següent  punt  si  no  es  responen  correctament  a  unes 
preguntes (versió dinàmica). En canvi, la resta de l´alumnat pot respondre les 
preguntes del qüestionari final de la versió lliure.

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

Connexions amb Ciències de la naturalesa (especialment pel contingut sobre la 
combustió i la contaminació)

Documents adjunts
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