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Recursos per al professorat

Associació de mecanismes

Objectius
 

- Identificar els diferents mecanismes, i el tipus de transformació que efectuen.
- Calcular les relacions de transmissió entre diferents mecanismes associats.
- Calcular el guany en les diferents situacions

Descripció de l’activitat

L’activitat consta de dues parts, que es complementen per tal de poder donar una 
visió general i aplicada a l'alumnat sobre el tema de les mecanismes.

La primera part és teòrica, a partir de la qual l'alumnat acabarà elaborant una taula 
resum  amb  tots  els  mecanismes  existents  i  la  seva  relació  de  transmissió  o 
transformació entre ells.

La  segona  part  consisteix  a  entrar  en  un  simulador  d'internet,  i  resoldre  uns 
problemes,  completant  taules  per  tal  que  sigui  el  propi  alumne  si  empíricament 
dedueixi la relació de transmissió o transformació que es dona en cada cas.
 
Aula 
Aula ordinària

Temporització 
2 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats 

– Aplicatiu simulador de mecanismes:
http://www.xtec.cat/~ccapell/engranatges/
- Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 

És  una  pràctica  de  nivell  bàsic,  pensada  per  alumnat  que  no  hagi  vist  mai  els  
continguts, els problemes van des dels més senzills, per tal que l'alumnat entengui la 
dinàmica, fins als més complexes, per veure si l'alumnat ha entès els continguts i els 
sap aplicar a situacions diverses de la vida quotidiana.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:
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- Relació  de  transmissió  del  moviment  en  mecanismes  de  transmissió  de 
moviment

- Relació de transformació del moviment en 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 amb els primers problemes que estan molt  
guiats.

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

Connexions amb Ciències de la naturalesa, i matemàtiques.

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

2/2

http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

