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Títol:  Els motors d’explosió, una solució o un problema? 

 

 
 

Objectius  

 

1. Analitzar el funcionament dels motors d’explosió de 4T de cicle Otto i de cicle Diesel. 

2. Identificar les característiques funcionals dels motors d’explosió. 

3. Diferenciar les característiques constructives i funcionals dels motors Otto i dels motors 

Diesel. 

4. Identificar els gasos contaminants que emeten els motors d’explosió. 

5. Plantejar la controvèrsia tecnocientífica i social que suposa l’ús de vehicles amb motors 

de d’explosió. 

 

Descripció de la proposta  

 

La proposta didàctica “Els motors d’explosió, una solució a un problema” permet abordar el 

contingut curricular específic dels motors de combustió de 3r d’ESO de Tecnologia, alhora que 

integra coneixements de Matemàtiques i de Ciències –química- Aquesta transversalitat fa que 

pugui considerar-se una unitat amb possible orientació STEAM. 

 

El desenvolupament de l’activitat necessita la construcció de dos models manipulables de 

maquetes de motors. Una del motor de 4T de cicle Otto i una altra del cicle del motor de 4T 

Diesel. 

 



 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 5 

 

Aquestes maquetes s’empren per a que l’alumnat  identifiqui físicament de les parts del motor, 

s’apropi als aspectes funcionals i mesuri i faci càlculs dimensionals. 

 

El coneixement dels motors d’explosió no pot estar deslligat dels problemes ambientals i de 

salut que generen l’emissió dels gasos de la combustió. Per això s’integra i es reforça el tipus 

de gasos que emeten els dos tipus de combustibles emprats en aquests motors: la gasolina i el 

gasoli (gasoil). 

 

El plantejament de la unitat parteix de la necessitat d’assessorar la germana d’una noia que ha 

de fer un determinat trajecte per al qual ha de comprar-se un cotxe. En l’elecció han d’aplicar 

criteris econòmics i ambientals. Aquest punt de partida arriba al punt final en el que cada equip 

de treballa ha de donar una solució seleccionant un model concret de vehicle, explicant els 

criteris aplicats. 

 

Finalment es planteja el debat sobre la necessitat d’eradicar o no els vehicles a motor de les 

nostres ciutats i carreteres. 

 

Aquesta proposta didàctica ha estat pilotada durant el curs 2018/19 a dos instituts de 

Barcelona. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

L’orientació de la unitat té un eix central a partir del qual s’articula el contingut i les activitats: els 

motors d’explosió han estat una tecnologia que ha esdevingut massiva en la mobilitat i el 

transport al llarg del segle XX i l’actualitat. Aquest gran avantatge ha esdevingut un gran 

problema per a la humanitat i per a les grans ciutats en particular. El canvi climàtic, que s’ha 

convertit en un tema crític i d’abast planetari i la contaminació local que es concentra a l’aire de 

les grans ciutats. Aquesta situació conflictiva entre els avantatges i els inconvenients crea una 

gran controvèrsia a nivell social i polític per tal de reduir i aturar l’emissió de gasos d’efecte 

hivernacle i d’emissions que redueixen la qualitat de l’aire. 

 

El coneixement tècnic i científic sobre motors i sobre la transferència d’energia ha de 

proporcionar uns criteris orientadors del debat per a l’alumnat esdevingui un ciutadà informat i 

apoderat per prendre decisions. 

 

És convenient, i recomanable, que l’activitat s’organitzi en equips de treball per tal d’enriquir i 

reforçar els aprenentatges, tot i que algunes activitats poden demanar-se de forma individual. 

La correcció d’activitats pot fer-se a l’aula a partir de les respostes compartides dels diferents 

equips. 
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Un element dinamitzador i afavoridor de l’interès de l’alumnat en l’aprenentatge és el poder 

analitzar el motor amb una maqueta elaborada amb peces obtingudes a partir de la impressió 

en 3D. L’objectiu d’aquesta maqueta no és que la imprimeixin i la muntin els alumnes –que és 

una opció que requereix molt de temps- sinó que sigui l’equip de professorat de tecnologia. 

 

Els models de marca i vehicle que es proposen en les activitats són a mode d’exemple que el 

professorat pot alterar per adaptar-se més al moment concret. 

 

Pel que fa a l’avaluació de coneixements, s’adjunta una llista de preguntes de tipus test per a 

que el docent pugui crear el propi instrument d’avaluació, com un qüestionari de Google, un 

qüestionari de Moodle o organitzar un Kahoot. 

 

Recursos emprats  

 

En els documents de treball es proposen diferents lectures de notícies aparegudes en mitjans 

digitals, de les que s’indiquen els enllaços corresponents. Per tal de garantir la deva 

disponibilitat es baixin en format pdf. 

 

Les maquetes de motors s’han d’imprimir peça a peça mitjançant una impressora 3D. Es 

faciliten tots els fitxers stl i l’enllaç al disseny original al repositori Thinkercad. 

 

Per abordar el debat final recomanem l’ús de la metodologia basada en les targetes 

conversacionals. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

3r d’ESO 

 

Continguts: 

 

 Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i alternatius i el seu impacte en el 

medi. 

 Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en 

diferents màquines. 

 

Criteris d’avaluació: 

 

8. Reconèixer la font i el tipus d’energia que permet el funcionament de diferents màquines. 

Cercar estratègies d’estalvi energètic. 

https://agora.xtec.cat/cesire/projectes/llengua-a-totes-les-arees/llengua-i-ciencies/
https://agora.xtec.cat/cesire/projectes/llengua-a-totes-les-arees/llengua-i-ciencies/
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9. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de 

transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests 

mecanismes en diferents màquines. 

 

Competències: 

 

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement 

bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la 

manipulació i en l’impacte mediambiental. 

 

Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges 

personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient. 

 

Continguts clau: 

 

CC17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

CC18. Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment. 

CC19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 

CC20. Objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica i pneumàtica. 

CCD27. Sostenibilitat: consum d’energia, despesa d’impressió, mesures d’estalvi, 

substitució de dispositius, etc. 

 

Amb les adaptacions i ampliacions corresponents també pot emprar-se a Tecnologia industrial 

de Batxillerat. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

La proposta s’adreça a la globalitat d’alumnat de 3r d’ESO 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

En el desenvolupament de la proposta a l’aula es pot vincular, parcialment, amb Matemàtiques i 

Ciències de la Naturalesa , de manera que pot abordar-se com una activitat STEAM. 

 

Documents adjunts 

 

Els documents estan en versió pdf. Per obtenir les versions editables baixeu-les d'aquest 

enllaç. 

 

 

 

https://app.box.com/s/xu59b57qt4wk4gbrgsltv4lsmw7z689c
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Per al professorat: 

 

 Els motors d’explosió una solució o un problema. Presentació.pdf 

 Graella_CATE_UDMotors_Tèrmics.pdf 

 Llista de peces model 3D.pdf 

 Motor4T_STL,zip 

 Motor4T_Quadern_Solucionari.pdf 

 Test d’avaluació motors explosió.pdf 

 Guia pràctica de debat a l’aula.pdf 

 

Per a l’alumnat: 

 

 Motor4T_Dossier.pdf 

 Motor4T_Quadern_Alumnat.pdf 

 

El Quadern és la versió simplificada del Dossier  amb les activitats, de manera que si 

s’imprimeix no calen tantes còpies. 

 

Autoria 

 

Montserrat Lamaña. INS Viladomat 

Marc Avià. INS Ernest Lluch 

Jordi Regalés. CESIRE 

 

Amb la col·laboració de: 

 

Fina Guitart. CESIRE 

Ester Forné. CESIRE 


