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introducció



Contingut curricular de Tecnologia de 3r d’ESO

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

Incorporació de la perspectiva ambiental

Creació de models didàctics manipulables (3D)

Contaminació de l’aire

Emissions de GEH

Motor Otto

Motor Diesel

Les dues cares d’una tecnologia
Avantatges

Problemes

S’han d’eradicar els vehicles amb motor d’explosió de les nostres ciutats?

Controversia tecnocientífica



Orientació competencial

Plantejament didàctic

Integració de coneixements

Dimensió manipulativa: Activitat pràctica

Avaluació integrada

Desenvolupament del pensament crític

Situació actual propera

Situació problemàtica

Exploració d’informació

Tecnologia, ciències, matemàtiques, socials, llengües

Experimentació i mesura

Qüestionari, contrastació i altres

Controvèrsia tecnocientífica



plantejament curricular









les activitats d’avaluació



Contrastació grupal de resultats

Kahoot

Qüestionari de Moodle

El debat
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valoració



● Major interacció i implicació:

○ En poder prendre mesures i entendre el funcionament d’un 
motor a partir de diferents maquetes.

○ La realització de càlculs a partir de dades reals.

○ El debat, que ha funcionat millor de l’esperat. L'alumnat ha 
pogut argumentar a partir del 
treball i de la lectura de diferents 
articles de premsa d’actualitat.



● Treball més engrescador: els resultats dels aprenentatges 
(valorats a partir d’un dossier i d’un kahoot-qüestionari Moodle) 
han estat millors que altres unitats treballades. S’ha observat 
millors resultats en alumnes de baix rendiment.

● El debat (o controvèrsia) tecnocientífic ha estat molt positiu per 
a l’alumnat per arribar a conclusions, contrastar idees, 
argumentar, organitzar la seva participació. Ha estat una 
excel·lent eina d’avaluació dels aprenentatges.

● Necessitat de més temps de treball, per a que sigui el propi 
alumnat el que arribi a les pròpies conclusions. 



els models en 3D



Models basats en el disseny inicial de Ray73 a Thingiverse

Transformats amb Tinkercad

Peces impresses amb PLA+

https://www.thingiverse.com/thing:2744711


Especejament

Variacions respecte l’original: 

-Canvi de sentit de gir dels cargols i les 
femelles i disminució del diàmetre.

-Sistema de fixació integrat al bloc.

Afegits:

-Sistema de transmissió amb rodes 
dentades per activar LED d’explosió

-Capsa contenidora de les piles

- Simulació de l’oli al carter



Diferències Otto - Diesel

Bugia ↔  Injector

Èmbol llis  ↔  Èmbol amb caçoleta

Culata Diesel amb cambra de 
combustió més petita


