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Recursos per al professorat

Simuladors de mecanismes. Molt més que una eina.

Objectius
 

- Aplicar els coneixements adquirits en l’element d’associació de mecanismes.
- Aplicar un procediment metòdic i pautat per tal d’obtenir resultats fiables per 

extreure’n conclusions
-

Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en treballar amb un simulador de mecanismes, anotant resultats 
de forma sistemàtica, responent preguntes a partir de la observació dels resultats...

L’activitat consta de dues parts. La primera de les quals consisteix en treballar sobre 
diferents muntatges. Primer de tot prenent nota de diferents dades empíriques que 
l’alumnat obtindrà a partir de l’ús dels simuladors. A continuació se li plantegen unes 
preguntes que l’alumnat podrà respondre a partir de la observació dels resultats que 
ha anat obtenint al llarg de la pràctica.

La segona part és d’aplicació, l’alumne haurà de resoldre unes activitats “repte” i 
anotar-ne els resultats a la fitxa.
 
Aula 
Aula ordinària

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats 

− L’aplicatiu multimèdia de l’xtec.cat:
Simulador de mecanismes
- Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 

És una pràctica de nivell bàsic, però pensada per alumnat que hagi ja treballat què 
és l’associació de mecanismes i hagi après a calcular-los.
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http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- Mecanismes de transmissió de moviment
- Mecanismes de transformació de moviment

Les competències bàsiques que es treballen són les següents:

- Competència d'aprendre a aprendre
- Competència de interacció amb el món físic
- Competència matemàtica
- Tractament de la informació i competència digital

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO. L’alumnat que requereixi 
una atenció especial pot quedar-se amb els primers preguntes més superficials de 
les diferents activitats.

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

Connexions amb Ciències de la naturalesa, i matemàtiques.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_simulador_mecanismes.doc
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