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Títol de la unitat didàctica ELS MOTORS D’EXPLOSIÓ, UNA SOLUCIÓ O UN PROBLEMA? 

 
INTRODUCCIÓ:  
 
Aquesta UD posa l’alumne davant la necessitat de resoldre un estudi de cas relacionat amb el transport interurbà amb un vehicle particular. Els                       
alumnes han de descobrir quines implicacions mediambientals i tecnològiques comporta l’ús d’un tipus de motor de quatre temps o un altre, tot                      
analitzant les diferències i similituds entre els motors de cicle Otto i Diesel. D’aquesta anàlisi, n’han d’extreure conclusions relatives al rendiment                     
mecànic i a l’impacte mediambiental per fer una proposta de ‘resolució del cas’ coherent els aprenentatges adquirits.  
 
La UD es tanca amb un debat al voltant de les implicacions socials i mediambientals d’una eventual restricció del tràfic de vehicles de 4T en l’entorn                          
urbà.  
 
Es treballa individualment i en grups, en base a models 3D d’ambdòs tipus de motors i un dossier de treball específic.  
 
Pel que fa a la temporització, es pensa en 4-5 setmanes a raó de 2h setmanals, tot i que cada professor pot ampliar o bé reduir l’abast en funció del                              
seu propi criteri.  
 
Finalment, esmentar que en relació a l’avaluació competencial, s’adjunta una proposta de possibles criteris d’avaluació amb els seus corresponents                   
indicadors de qualitat. Es tracta però només d’una possible proposta i seria desitjable que cada docent l’adaptés a la seva visió personal considerant                       
el seu alumnat.  
 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
 
C7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per 
minimitza rels riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 
 
 
C11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin 
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

 
CPiS3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els 
reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 
 
 
 
 
 

 



CONTINGUTS:  
 
 

● Anàlisi d’objectes quotidians i construccions simples.  
● Màquines tèrmiques. Ús de combustibles tradicionals i el seu impacte en el medi.  
● Mecanismes per a la transmissió i transformació del moviment i la seva funció en els motors de 4T. 

 
 
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. 

 

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE O 
APRENENTATGES 

COMP CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

 
 

INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT  

Nivell Satisfactori (1) Nivell de notabilitat (2) Nivell d’excel·lència (3) 

       

1 

Puc identificar les 
parts i funcionalitats 
d’un motor de 4T i 
explicar-ne el seu 
funcionament? 

C7 
Coneix funcionament 
dels motors de 4T 
(Otto/dièsel) 

Identifica cada part i la seva 
funció. Explica el funcionament 
general del motor a partir de la 
descripció de cada temps usant 
llenguatge tècnic 

Identifica cada part i la seva 
funció. Explica el funcionament 
general del motor a partir de la 
descripció de cada temps 
usant llenguatge tècnic tot 
valorant les diferències entre 
els cicles Otto/dièsel  

Identifica cada part i la seva 
funció. Explica el funcionament 
general del motor a partir de la 
descripció de cada temps usant 
llenguatge tècnic tot valorant les 
diferències entre els cicles 
Otto/dièsel. Diferencia la 
contaminació associada a l’ús 
de cada tipus de motor 

2 

Puc relacionar els 
conceptes 
mecànics de 
cilindrada, RC i 
potència? 
 

C7 
Relaciona els principals 
paràmetres tècnics dels 
motors de 4T  

Coneix la relació de 
proporcionalitat entre RC i 
potència a igualtat de cilindrada, 
però no entén ni intueix el 
perquè 

Pot explicar la proporcionalitat 
entre RC i potència a igualtat 
de cilindrada, i justificar-ho 
tècnicament, però no aporta 
evidències de motors reals que 
ho demostrin 

Pot explicar la proporcionalitat 
entre RC i potència a igualtat de 
cilindrada, i justificar-ho 
tècnicament. Aporta evidències 
de almenys dos motors reals de 
cilindrada similar que ho 
demostren 



3 

Vinculo el consum 
de combustible, 
potència ai les 
emissions de gasos 
contaminants? 

C7 Relaciona consum i 
contaminació atmosfèrica 

Entén que a més consum, més 
emissions, però no sap vincular 
potència i consum 

Pot explicar raonadament la 
proporcionalitat entre potència, 
consum i emissions de CO2  

Pot explicar raonadament la 
proporcionalitat entre potència, 
consum i emissions de CO2. A 
més, calcula la quantitat 
d’emissions de CO2 a partir de 
la fitxa tècnica d’un vehicle (per 
a un trajecte donat) 

4 

Diferencio els 
diversos agents 
contaminants 
derivats dels 
combustibles 
fòssils? 

C7 
Coneix els efectes en el 
medi ambient de l’ús de 
motors de 4T  

Entén que els motors dièsel i 
Otto generen emissions de CO2 
però no és capaç de diferenciar 
quin dels dos emet més 
emissions per a un trajecte 
donat 

Entén que les emissions de 
CO2 per a un trajecte donat en 
els vehicles dièsel són inferiors 
degut al menor consum de 
combustible però no identifica 
cap altre contaminat als motors 
dièsel 

Entén que les emissions de CO2 
per a un trajecte donat en els 
vehicles dièsel són inferiors 
degut al menor consum de 
combustible i identifica també 
les partícules PM10 i els NOx 
com a factors contaminants 
d’aquests vehicles 

5 

Argumento quin 
tipus de vehicle és 
més apropiat en 
trajectes urbans i 
interurbans? 

C11 

Pot adoptar decisions 
d’ús de vehicles en motor 
de 4T atenent al seu 
efecte sobre el medi 
ambient i la salut de les 
persones  

No pot argumentar, pel que fa a 
les emissions, quin tipus de 
vehicle és més apropiat en 
l’entorn urbà i en l’entorn 
interurbà, però és almenys 
capaç de justificar el tipus 
d’emissions de tots dos motors 

Sap explicar, pel que fa a les 
emissions, quin tipus de 
vehicle és més apropiat en 
l’entorn urbà i en l’entorn 
interurbà, però no sap 
relacionar-ho amb la dispersió 
dels contaminants a l’ambient 
ni amb les seves implicacions 
en la salut de les persones  
 

Pot argumentar, pel que fa a les 
emissions, quin tipus de vehicle 
és més apropiat en l’entorn urbà 
i en l’entorn interurbà, 
justificant-ho en base als 
contaminants emesos, la seva 
dispersió a l’ambient i les seves 
implicacions en la salut de les 
persones 

6 

Justifco la 
necessitat de la 
racionalització de 
l’ús dels vehicles 
degut al seu 
impacte ambiental?  

C11 

Demostra entendre la 
necessitat de fer un ús 
racional i justificat dels 
vehicles de combustió 
interna de 4T en l’entorn 
urbà 

Pot aportar arguments almenys 
de tipus social i ambiental que 
justifiquin l’adopció de mesures 
concretes per a la 
racionalització de l’ús dels 
vehicles de 4T en l’entorn urbà 

Pot aportar arguments de tipus 
social i ambiental que 
justifiquin l’adopció de mesures 
concretes per a la 
racionalització de l’ús dels 
vehicles de 4T en l’entorn urbà 

Pot aportar arguments de tipus 
ambiental, social i tecnològic 
que justifiquin l’adopció de 
mesures concretes per a la 
racionalització de l’ús dels 
vehicles de 4T en l’entorn urbà 

 
 
 
Temporització  

 4-5 setmanes (8-10 sessions)  
 
 


