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Construcció d´una maqueta d´una cruïlla de semàfors controlada 
amb l´equip SADEX de l´aula de Tecnologia.

Objectius
 

- Construir la maqueta d´una cruïlla de semàfors i controlar-la amb l´equip SADEX 
de l´aula de tecnologia.

- Elaborar l´Algorisme de control de la cruïlla.
- Aprendre a utilitzar el SADEX-CONTROL.
- Programar i simular el procés.

Descripció de l’activitat

Fonamentalment l´activitat es basa en la construcció d´una maqueta d´una cruïlla de 
semàfors  controlada amb l´equip SADEX de l´aula de tecnologia.

La unitat consta dels següents elements :

• Una  visita  curta  per  parts  dels  alumnes  (  acompanyats  o  no  )  a  una  cruïlla 
controlada  per  semàfors  del  seu  poble  o  ciutat  per  tal  d´introduir-los  en  el 
control del trànsit ( senyalització,... ). En aquesta part l´alumne ha de fer uns 
exercicis en els que es treballen tots aquests aspectes.

• La construcció  de la  maqueta de la  cruïlla  a  l´aula  de tecnologia.  Es  la  més 
important.  El  projecte  es  pot  fer  en  grup  de  dos  alumnes  i  acaba  amb  la 
realització del programa de control utilitzant el SADEX-CONTROL i l´execució d
´aquest  sobre  la  maqueta  utilitzant  l´equip  SADEX.  En  finalitzar  els  alumnes 
hauran de lliurar tota la documentació que es proposa.

 
Aula 
Aula ordinària
Aula informàtica
Aula de tecnologia
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Temporització 
1 h a l’aula ordinària.
2 h aula informàtica
6 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 

- Equip SADEX de l´aula de tecnologia.
- Ordinador i programari (Control Sadex)
- Eines i material de l´aula de tecnologia ( soldadors, resistències, led´s, etc )
- Altre material reciclat.

Aspectes didàctics i metodològics 

Pel que fa a la part constructiva a l´aula de tecnologia cal valorar el grau d´autonomia, 
el treball en equip i el compliment de les normes de seguretat i d´utilització de les 
eines i els materials.

Per abordar aquest projecte cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb la utilització del 
programari  proposat  :  Control  Sadex  És  convenient  també introduir  aquesta  unitat 
després d´haver treballat els continguts d´electrònica presents en aquest curs.

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

- L´algorisme i la programació.
- Conceptes sobre educació vial ( senyalització ).

Les competències que es treballen són :

– Coneixement i interacció amb el món físic.
– Competència matemàtica.
– Competència social i ciutadana.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de la optativa de Tecnologia de 4t curs d
´ESO.  Sobretot  va  adreçada  a  aquells  alumnes  que tinguin  intenció  de  continuar  el 
estudis  post-obligatoris  en  el  batxillerat  tecnològic  i  que  tinguin  interès  en  la 
informàtica i la programació.

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

Connexions amb Ciències de la naturalesa.
Connexions amb Ciències Socials i Ciutadania.
Connexions amb Matemàtiques.
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http://www.ambientech.org/activitats/catala/explorant/expl_leds/explorant_leds.html
http://www.box.net/shared/a81n13ecie
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Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: 

MA_Project1.odt
MA_Project2.odt
MA_Project3.odt
MA_Project4.odt
MA_Project5.odt
MA_Project6.odt
MA_Project7.odt
MC_TAULER.doc
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